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Autoevaluare 2012 - 2016 

 
 

Studenți-doctoranzi înmatriculați: 
 2011 2012 2013 2014 2015 

Buget - - - 2 4 (1+3) 

Taxă - - - - 1 

Total - - - 2 5 

 

Studenți-doctoranzi: 
 2012 - 13 2013 - 14 2014 - 15 2015 - 16 

în perioada de pregătire - - 1 (2) 

2 (1) 

1 (3) 

2 (2) 

5 (1) 

în prelungire - - - - 

Total - - 3 8 

 

Susțineri publice: 
Perioada Teze susținute public Titluri de doctor 

confirmate 

Teze publicate 

2013 - - - 

2014 - - - 

2015 1 1 - 

Total 1 1 - 

 

Cursuri predate: 
Sentenţiarii Evului mediu târziu (2+1, 10 credite) 

 

 

Activitatea de cercetare științifică 

 

Tema de cercetare: Filosofia în Evul mediu latin: editare şi exegeză a comentariilor sentenţiare, 
aristotelism şi neoplatonism medieval 

Cercetări actuale: exegeze, traduceri şi comentarii din autori greci antici şi latini medievali 

 

Programe de cercetare / granturi individuale 

• ianuarie 2015 ‒ bursa DAAD la Albertus Magnus Institut din Köln. 

• noiembrie 2013 ‒ bursa a Academiei Republicii Cehe.  

• octombrie 2013 ‒ stagiu de cercetare la Biblioteca Iagellonska din Cracovia.  
 

Programe de cercetare / granturi colective 

• proiectul: Doctrines, ideas, manuscripts. new research tools for the study of the reception of 
Liber de causis in the western medieval philosophy (XIII-xvth c.) director: dr. Dragos Calma; • 

proiectul tip Starting Grants - European Research Council, „Thesis ERC, cod. 313339”, IRHT-CNRS, 

Paris (director dr. Monica Brînzei) ‒ 8 studenți doctoranzi participanți. 
 

Manifestări științifice / conferințe organizate 

a) internaționale 

• 2016 ‒ congresul anual al SIEPM (Societe Internationale pour l'Étude de la Philosophie 
Medievale), 60 de participanti, Cluj.  



• 2015 ‒ congresul anual al FIDEM (Federation Internationale des Instituts des Études 

Mediévales), 140 de participanti, Cluj.  

b) instituționale 
organizarea semestrială a conferinţelor saptamanale ale Centrului de Filosofie Antică şi 

Medievală (http://hiphi.ubbcluj.ro/fam/conferintele-centrului-fam-4) 

 

Participări la manifestări științifice 
 

În străinătate:  

• 9-13 iulie 2012 ‒ Theories of Prayer an Medieval Epistemology. The case of Thomas Aquinas, 
susţinută la colocviul international de studii medievale de la Leeds. 

• 19-23 august 2012 ‒ Reditio completa: connaissance et réflexivité dans quelques 

commentaires latins sur le Liber de causis; sustinuta la colocviul international al SIEPM, Munchen 
(Freising).  

• 18-20 octombrie 2012 ‒ Boni iudicatio. Pour une reinterpretation du mythe d’Orphee et 

d’Euridice dans la Consolation de la Philosophie, III, metre 12, conferinta inaugurala (key note 
speaker) la conferinta Ethos Pathos Logos, Ploieşti, reluată la Colocviul internaţional „Les secrets au 

moyen Age” Federation International pour les Etudes Medievales (FIDEM), Porto, 24 iunie 2013. 

• 5 juin 2013 ‒ Sur la reception au XVeme siecle du Liber de causis en Pologne, le cas cu BJ 

2088, la colocviul Atelier International "Autour du Liber de causis", organise par O. Boulnois, D. 
Calma, A. de Libera, D. Poirel, Sorbonne, Galerie Claude Bernard. 

• 18 noiembrie 2013 ‒ „Theologia philosophorum parcialis”. Le manuscrit 1599 de 

Bibliotheque Nationale de la Republique Chechque: notes sur le commentaires anonyme sur le Liber 
de causis, ff. 63a-81a, conferinţă susţinută la Praga, la invitaţia Academiei de Ştiinţe a Republicii 

Cehe, Institutul de Filosofie. 

• 26 ianuarie 2015 ‒ Lucas de Magna Cosmin und die Entstehung eines anonymen Kommentars 

zum Liber de causis, la „Albertus Magnus Institut” din Bonn. 
• 5-10 iulie 2015 ‒ The Concept of Leisure in Aristotle's Politics, Colocviul „Mobility in 

Research on the Black Sea Region”, Academia Română din Iaşi. 

• 23-25 septembrie 2015 ‒ De la pluralité de la lecture à la primauté d'autorité de l'Ecriture 
(Grégoire de Rimini et Godescalc de Nepomuk), la colocviul internaţional anual al Federation 

Internationale pour les Diplomes en Etudes Medievales, Cluj. 

 

În țară 

a) internaționale 

• 17-19 septembrie 2012 ‒ Un commentaire anonyme au „Liber de causis” avant 1455, dans 

l’Europe Centrale, susţinută la colocviul international Unpublished Latin Commentaries On Liber de 
causis, UBB Cluj. 

• 10-11 octombrie 2013 ‒ Jean Luc Marion, lecteur d'Anselme, la colocviul Lectures de Jean 

Luc Marion, Universitatea din Bucureşti. 

b) naționale 

• 9-10 mai 2015 ‒ Critica distincţiei dintre viaţa contemplativă şi viaţa activă la Grigore de 

Rimini, Colocviul anual al 'Societăţii Internaţionale Toma din Aquino (SITA)', Bucureşti. 

c) instituționale 

• 16 decembrie 2014 ‒ Godescalc de Nepomuk, comentator al Sentinţelor lui Petrus Lombardus. 

Preliminariile ediţiei manuscrisului BJ1499, în cadrul Centrului de Filosofie Antică şi Medievală, 

UBB Cluj. 
 

Publicații științifice 

 

Cărți: 

Volume de autor:  

• Şapte idei înrâuritoare ale lui Aristotel, Editura Humanitas, Bucureşti, 2012, 159 p., 978-973-50-

3802-1. 



• Vânătorul cu o singură săgeată, reflecţii asupra filosofiei în limba română, Editura Ratio et 

Revelatio, Oradea, 2013, 380 p. 

Volume coordonate: 
• Toma din Aquino, Summa theologica, III (IIa pars IIae partis), Editura Polirom, 2016, 1365 p. 

 

Capitole/studii în cărți de specialitate publicate în edituri recunoscute  
a) în străinătate 

• „Le lexique philosophique roumain. L’exemple de la suppositio”, în Barbara Cassin (ed.), 

PHILOSOPHER EN LANGUES, Les intraduisibles en traduction, ed. Presses Universitaires de l'Ecole 

Normale Superieure, Paris, 2014, pp. 185‒199. 
• „Theologia philosophorum parcialis. Un commentaire cracovien sur le Liber de causis”, în D. Calma 

(ed.), Neoplatonism from the 13th to the 17th Century, Brepols, coll. Studia Artistarum, Turnhout 

(ISBN, 978-2-503-55474-7), 2016, 64 p. 
• Godescalc de Nepomuk, (fişă bibliografică în limba germană), 

http://www.zisterzienserlexikon.de/Godescalc_de_Nepomuk, publicată în 2014 

b) în țară 
• „Despre Ahile şi despre adevăr”, în volumul Liber amicorum, studii in onoarea lui Gabriel Liiceanu, 

editor: Bogdan Minca, Cătălin Cioabă, Ed. Zeta Books, Bucureşti, 2012, pp. 135‒151. 

 

Articole/studii publicate în volumele unor manifestări științifice internaționale/naționale 
• „Lucas de Magno Cosmin la originea unui comentariu la Liber de causis”, în T. Georgescu, I. 

Munteanu (eds.), Ordine şi chaos. Actele colocviului naţional organizat de Departamentul de Filologie 

clasică şi Neogreacă şi de Institutul de Studii Clasice din Facultatea de Limbi şi Literaturi străine, 
Bucureşti, 17 mai 2014, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2016, pp. 9‒48.  

• „Marion, cititor al lui Anselm”, în volumul Soós, A., Horváth, A. (eds.), A bölcsesség koszorúja. 

Írások Egyed Péter hatvanadik születésnapjára, ed. Pro Philosophia, Cluj, 2015, pp. 314‒320. 

• „Ut saltem scintilla non effluat. De ce devine meditaţia despre transcendenţă a lui Petrus Damianus o 
critică a limbajului?”, studiu introductiv în Petrus Damianus, Despre omnipotenţa divină, traducere de 

F. Ion, studiu şi comentarii de A. Baumgarten, Polirom, col. „Biblioteca Medievală”, 2014, pp. 5‒47. 

 

Articole/studii publicate în reviste: 

a) în reviste cotate ISI 

• Reditio completa. Connaissance et réfléxivité dans quelques commentaires latins sur le Liber de 
causis, în Transilvanian Review, 1 (2014), pp. 37‒47. 

http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Word=Transylvanian 

b) în reviste de circulație internațională și indexate în BDI 

• „Contribuţii la identificarea comentariillor la Cartea Sentinţelor a lui Petrus Lombardus conservate în 
biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia” (în colaborare cu Mihai Maga), în Biblioteca, editată de 

Biblioteca Naţională a României, LXVI, 9/2014, pp. 276‒282 (rev. index. EBSCO şi PROQUEST); 

versiunea în limba franceză: „Contributions à l’identification des commentaires au Livre des 
Sentences de Pierre Lombard conservés dans la bibliothèque Bathyaneum d’Alba Iulia”, în Chora, 

Revue des etudes anciennes et Medievales, 10, 2014. 

• „Hic liber est incorrectissime impressus. A preliminary discussion of the Liber de causis in 
mediaeval Transylvania” (în colaborare cu Adinel Ciprian Dinca), in Chora, Revue des etudes 

anciennes et medievales, nr. 9, 2012, pp. 458/460. 

•„Theory of Prayer and Medieval Epistemology. The Case of Thomas Aquinas”, in C. Mesaros (ed.) 

Procedia of the International Workshop on the Historiography of Philosophy: Representations and 
Cultural Constructions, 2012, Elsevier, Reference: SBSPRO9014 Final version published online: 14-

MAR-2013 Full bibliographic details: Procedia ‒ Social and Behavioral Sciences (2013), pp. 101‒105 

DOI information: 10.1016/j.sbspro.2013.01.014, http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.01.014 
• „Boni iudicatio. L'utilisation du mythe d'Orphée et d'Euridice”, în Mediaevalia. Textes e estudos 

(Porto), vol. 32, 2013. 

(http://ojs.letras.up.pt/index.php/mediaevalia/issue/view/87/showToc) 

 

Ediţie critică de text latin medieval 

http://www.zisterzienserlexikon.de/wiki/Godescalc_de_Nepomuk
http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Word=Transylvanian
http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.01.014


• Godescalc de Nepomuk, Teologia ca dispoziţie ştiinţifică: Prologul comentariului la Cartea 

Sentinţelor ‒ Commentarium super quatuor libros Sententiarum, Prologus (mss. Jagellona 1499) ‒ 

text latin stabilit, aparat critic, tabel cronologic, note, indici şi studiu, Editura Polirom, colecţia 
„Biblioteca medievală”, Iaşi, 2016. 


