Curriculum Vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

Socaciu Emanuel-Mihail

Poziția vizată/ Atribuțiunile Conferențiar, poziția 13, Departamentul de filosofie practică și istoria filosofiei,
postului Universitatea din București
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

21/02/1997 →
Preparator, Asistent universitar (2000-2007), Lector (2007-)
Am susținut cursurile de ”Etică aplicată”, „FIlosofia științelor umane” și ”Istoria ideilor” (universitar) și
”Cultură organizațională și management”, „Etica în tehnologia informației” (master)
Alte cursuri și seminarii în domeniul eticii, filosofiei politice și al istoriei ideilor
Director sau membru în echipa unor proiecte de cercetare în zona filosofiei morale și politice și a eticii
aplicate. Ultimul dintre ele: www.normev.ro
Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti
Splaiul Independenţei 204, Bucureşti
Învăţământ universitar

Perioada 2000 Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Afilieri

Consultant/expert
Coordonare sau participare (in calitate de freelancer sau expert institutional) in proiecte de
consultanta si advocacy in domeniul culturii organizationale si al managementului eticii. Beneficiari:
institutii guvernamentale, organizații din cercetare sau învățământ, ONG-uri, companii private. Câteva
proiecte recente relevante:
 “Dezvoltarea resurselor umane - doctoranzi si postdoctoranzi - pentru cercetare de excelenta
in domeniile sanatate si biotehnologii“ POSDRU/81/1.5/S/141531 (2014-). Beneficiar:
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Stiinţelor Biomedicale
„Victor Babeş”. Rolul în cadrul proiectului: expert în etică profesională
 "Studentii de azi, profesionistii de maine", POSDRU/160/2.1/S/137280 (2014-). Beneficiar:
Universitatea din București. Rolul în cadrul proiectului: coordonator domeniu filosofie.
 Membru în Comisia de Etică a Cercetării, Universitatea din București (2013-).
 ”Terapiile celulare în dezvoltarea medicinii regenerative. Priorități strategice”. (2010-2011)
Beneficiar: Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică. .Rolul în cadrul proiectului:
expert pentru designul unui sistem de management al eticii în cercetarea biomedicală
Consultanta




Membru fondator și director adjunct al Centrului de Cercetare în Etica Aplicată, Universitatea
din Bucureşti (www.ccea.ro)
Membru fondator al Societăţii Române de Filosofie Analitică
Membru fondator al Societăţii Române de Filosofie

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
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01/10/2002 - 15/06/2008
Doctor în filosofie
Etica aplicată, filosofie politică
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studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

Universitatea din Bucureşti
Splaiul Independenţei 204, Bucureşti
01/10/1998 - 01/07/1999
Master în filosofie

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Filosofie politică şi morală

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea din Bucureşti
Splaiul Independenţei 204, Bucureşti

Perioada
Calificarea/diploma obţinută

01/10/1992 - 01/07/1997
Licenţă

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Filosofie

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea din Bucureşti
Splaiul Independenţei 204, Bucureşti

Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

01/09/1988 - 01/06/1992
Bacalaureat
Liceul Elena Ghiba-Birta
Arad (România)

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute

Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)

Engleză
Franceză

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului
Permis de conducere

Activități editoriale
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Ascultare
C1

Utilizator
experimentat

Vorbire
Citire

C2

Utilizator
experimentat

Participare la
conversaţie
C2

Utilizator
experimentat

Utilizator
Utilizator
Utilizator
C1
B2
experimentat
experimentat
independent
(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi
C1

Scriere
Discurs oral

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

Ms Office, Open Office

B
1. Secretar de redacție, Polis (revistă de științe politice), 1999 – 2000
2.Coordonator al colecţiei “Seminar de teorie politică”, Polirom (opt volume aparute), 19982004
3.Co-referent ştiinţific (cu L. Staicu) pentru ediţia română a Oxford Dictionary of Philosophy,
Ed. Univers Enciclopedic, 1999
4.Referent ştiinţific pentru ediţia română a Oxford Dictionary of Politics, Univers
Enciclopedic, 2000
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