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Domeniul major de intervenţie 1.5 Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării
Titlul proiectului: Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului
de studii şi cercetare postdoctorale
Contract: POSDRU 89/1.5/S/61104
Beneficiar: Academia Română

TEMA DE CERCETARE SCOASĂ LA CONCURS ÎN DOMENIUL FILOSOFIE

Tematica de cercetare: Recuperarea patrimoniului filosofiei si culturii clasice în dezbaterile
actuale
Centrul de Filosofie Antică şi Medievală al Facultăţii de Istorie şi Filosofie al Universităţii „BabeşBolyai”, în colaborare cu Academia Română, filiala Cluj-Napoca, în cadrul programului Ştiinţele socioumaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorale.
Contract: POSDRU 89/1.5/S/61104 urmăreşte dezvoltarea unei cercetări privind recuperarea surselor
filosofiei si culturii clasice în mediul academic românesc şi reflecţia critică asupra resurselor istorice şi
structurale ale terminologiei filosofice ale limbii române, în vederea creării unui spaţiu profesional de
dezbatere filosofică contemporană. Antrenarea tinerilor postdoctoranzi în acest program are loc în
armonie cu proiectele desfăşurate de Centrul de Filosofie Antică şi Medievală, astfel încât sprijinirea
cercetării în echipă şi realizarea obiectivelor acesteia să se poată desfăşura în consonanţă cu interesele de
cunoaştere şi formare ştiinţifică ale postdoctoranzilor. Strategia de cercetare urmăreşte formarea unor
specialişti cu experienţă în domeniul editării autorilor clasici ai istoriei filosofiei, în expertiza
terminologiei filosofice, în cercetarea culturii clasice şi a limbilor vechi şi în racordarea cercetării
româneşti de profil la standardele internaţionale ale domeniului.

Profilul ideal al candidatului şi cerinţele specifice programului:
Candidatul aşteptat trebuie să dovedească, pe lângă cerinţele generale ale programului, o serie de
aptitudini specifice formale şi o serie de aptitudini specifice de conţinut. Aptitudinile specifice formale
au în vedere capacitatea muncii în echipă, experienţa organizării manifestărilor ştiinţifice, cunoştinţe
avansate de metodologia cercetării ştiinţifice şi de redactare a unei lucrări ştiinţifice. Aptitudinile
specifice de conţinut au în vedere cunoştinte în domeniul filosofiei şi culturii clasice şi stăpânirea uneia
dintre limbile în care au apărut operele fundamentale ale domeniului (latina, greaca veche, idiomuri ale
modernităţii timpurii). Proiectele vizează exegeza şi editarea unor opere de patrimoniu ale istoriei
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filosofiei universale sau analiza spaţiului de receptivitate al culturii române relaţionate efortului de creare
a unui sistem de referinţe al spaţiului profesional de dezbatere filosofică. Selectarea candidaţilor are în
vedere specialişti ai domeniului care au dovedit deja prin publicaţiile lor şi prin teza de doctorat
competenţele dobândite de-a lungul studiilor anterioare. Selectarea operelor vizate se află în consonanţă
cu acordurile de colaborare ale Centrului cu diferite edituri prestigioase din ţară sau cu autorii greci şi
latini a căror operă este în curs de editare de către membrii Centrului.
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