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Informaţii personale  

Nume / Prenume Hudiţean Alexandru 
Adresa Bl. 7B, sc. , ap. 13, B-dul Mihai Viteazul, Sibiu, Romania 
Telefon 0269 - 423787  Mobil: 0722 - 807961  

Fax 0269 - 235224 
E-mail dep.dppd@ulbsibiu.ro 

  
Cetăţenia Română 

  
Data naşterii 1942-09-13 

  
Sex Masculin 

  
Locul de muncă vizat / 

Aria ocupaţională 
Director al Depatamentului pentru Pregătirea Personalului 
Didactic şi profesor universitar la Universitatea „Lucian 
Blaga” din Sibiu 
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Experienţa 

profesională 
 

  
Perioada 2005 Obţinerea titlului de Profesor universitar conform Ordinului Ministrului Nr. 4757, 05 august 

2005, în urma confirmării de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi 
Certificatelor Universitare, în reuniunea din 28 iulie 2005. 
1990-2005 : Prin adresa nr. 5 a Decanului Facultăţii de Ştiinţe, este scos la concurs postul de 
Conferenţiar din cadrul Catedrei de psiho-pedagogie şi ştiinţe sociale pentru disciplinele: Istoria 
filosofiei; Teoria culturii; în urma concursului sunt numit Conferenţiar 
1983, 18 februarie : În cadrul şedinţei Catedrei de istorie şi ştiinţe sociale din Facultatea de 
Filologie şi Istorie, la punctul „Problema transformării unor posturi din Statul de funcţiuni pentru 
scoaterea la concurs“, se propune: „Transormarea postului de lector, poziţia 9, din Statul de 
funcţiuni, în post de Conferenţiar“ urmând să fie scos la concurs şi se trece la analiza activităţii 
mele în Catedră pentru alcătuirea dosarului pentru concurs, - alături de alte posturi din Catedră 
– luând cuvântul 7 din membrii Catedrei, care susţin necesitatea transformării şi participarea 
mea la concurs (conform extrasului din Procesul verbal al Catedrei din 18 februarie 1983, 
elaborându-se şi „Caracterizarea„ semnată de Decan şi Şeful catedrei pe baza rediscutării 
aceleiaşi probleme în şedinţa Consiliului profesoral şi a „aprecierilor anuale” deasemenea 
favorabile, dar posturile fiind blocate la diferite nivele, dosarul alcătuit pentru concurs nu a mai 
fost înaintat şi nu a mai putut fi finalizat; în anexă prezint extrase din procesul verbal, care la 
momentul respectiv şi ulterior m-au impresionat pozitiv şi m-au susţinut în preocuparea mea de 
a mă perfecţiona profesional. 
1976, 15 martie Prezentarea referatelor în faţa Comisiei de examen pentru doctorat „Charles 
Sanders Peirce, întemeitor al semioticii moderne“ (33 p.) şi „Conceptul de semnificaţie la Rudolf 
Carnap” (15 p.) 
1974-1980 Responsabil al Comisiei de metodologie şi strategii ale optimizării proceselor de 
învăţământ, din cadrul Catedrei de istorie şi ştiinţe sociale din Facultatea de Filologie şi Istorie 
din Sibiu 
1974, 2 sept. În urma concursului, am fost titularizat pe postul de lector, poziţia 9 din Statul de 
funcţiuni, al Catedrei de istorie şi ştiinţe sociale, a Facultăţii de Filologie şi Istorie din Sibiu, 
Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj (conf. Deciziei nr. 8390 din 20.09.1974, pe baza hotărârii 
cu nr. 1595 din 1974 a Senatului Universităţii „Babeş-Bolyai“ din Cluj) 
1973-1974 Lector suplinitor şi la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative din Sibiu, din 
cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai“ din Cluj, în Catedra de istorie şi ştiinţe sociale şi am predat 
cursurile şi am susţinut seminariile de: istoria filosofiei universale, filosofie, logică, etică şi istoria 
doctrinelor morale 
1971, 1. oct.-1974, 2. sept. Lector suplinitor la Facultatea de Filologie şi Istorie, Universitatea 
„Babeş-Bolyai“ din Cluj 
1969-1971 Profesor de Filosofie şi Socialism ştiinţific la Liceul „Gheorghe lazăr“ din Sibiu (conf. 
adev. 1971); Am coordonat cercetări sociologice concrete cu colective interdisciplinare pentru 
cercetarea anumitor fenomene sociale, cum ar fi: migraţia rural-urban, consumul de 
medicamente antipiretice şi analgezice, varietatea opţiunilor culturale ale tineretului din unităţile 
industriale 

1968-1969 Liceul Nr. 1 din oraşul Cisnădie, jud. Sibiu cu funcţia de profesor de filosofie 
1965-1968 Profesor de Ştiinţe sociale şi Limba şi literatura română la Centrul Şcolar Textil, oraş 
Cisnădie, judeţul Sibiu; Secretar al Consiliului profesoral şi responsabil al Cabinetului de 
pregătire metodico-didactică din Centrul şcolar 
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Funcţia sau postul ocupat 2004 şi în prezent: În urma alegerilor din Departament de Pregătire a Personalului 
Didactic şi apoi a alegerii în unanimitate în Senatul ULBS sunt numit în funcţia de 
Director al Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic prin Decizia 303 din 
1.04.2004 
 
2000-2004 Prin Decizia din 28 octombrie sunt numit Director al Departamentului de 
Pregătire a Personalului Didactic, care conform noilor reglementări ale MEC este creat 
ca structură distinctă, subordonat Rectoratului, Senatului ULBS; 
 
1997-2000 Prin Decizia din 15 septembrie, începând cu data de 1 octombrie sunt numit 
şi în funcţia de Director al Departamentului de Pregătire a Personalului didactic, care a 
funcţionat integrat cu Catedra, în cadrul specializării “Psiho-pedagogie”. 
 
1996-2000 Şef al Catedrei de psiho-pedagogie , a Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii 
“Lucian-Blaga” din Sibiu, reales şi numit prin Decizia nr. 192 din 7 martie 1996. 
 
1992-1996 Şef al Catedrei de psiho-pedagogie cibernetică, a Facultăţii de Ştiinţe a 
Universităţii din Sibiu, ales şi numit prin Decizia nr. 121 din 15 aprilie 1992. 
 
1990-1992 Prin Decizia nr. 130 sunt numit Şeful Catedrei de psihopedagogie şi ştiinţe 
sociale şi am desfăşurat activitatea complexă de înfiinţare şi funcţionare a nou înfiinţatei 
specializări de psiho-pedagogie cibernetică, din cadrul Universităţii din Sibiu, care a fost 
creată prin contribuţia decisivă a prof. Univ. Dr. Helmar Frank de la Universitatea din 
Paderborn, Germania, preşedinte al Academiei Internaţionale de Ştiinţe (AIS) şi director 
al Institutului de Cibernetică din Berlin. 

 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 
Din 1971 până în prezent am susţinut cursuri şi seminarii la un mare număr de 
discipline filozofice, socio-umane şi comportamentale, în condiţiile şi datorită marii 
mobilităţi a planurilor de învăţământ şi a cerinţelor curente. 
 Alături de istoria filosofiei şi filosofie, pe care am predat-o neîntrerupt din 1971 
până în prezent, am predat în diverse specializări din Universitate, cu durate diferite: 
logică, etică şi istoria doctrinelor morale, sociologia educaţiei şi învăţământului, 
psihologia muncii industriale, sociologie industrială, teoria culturii, şi după 1991 
antropologie filosofică, semiotica mass-media, semiotică, metode şi tehnici de 
comunicare în psihologie, filosofia românească în secolul XX, orientări şi tendinţe în 
filosofia contemporană, iar de la 1 octombrie 2004 elemente de epistemologie la 
specializarea psihologie, semiotică şi semiologie în psihologie introduse prin 
modificarea planurilor de învăţământ la această specializare. M-am pregătit continuu cu 
conştiinciozitate pentru toate aceste discipline, am alcătuit programe analitice, 
bibliografii, cursuri şi note de curs, căutând să asigur atractivitatea, interesul şi 
creativitatea studenţilor pentru aceste discipline. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, B-dul Victoriei nr. 10 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică 
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Educaţie şi formare Profesor universitar 
  

Perioada 1983, 25 iulie Comisia superioară de diplome, pe baza hotărîrii Comisiei de doctorat, confirmă titlul 
ştiinţific de doctor în filosofie (conf. Diplomei seria C nr. 1866 nr. 1952) 
 
1978, 21 dec.  Susţinerea tezei de doctorat cu titlul „Teoria semnificaţiei şi a adevărului la Charles 
Sanders Peirce” – contribuţia sa la întemeierea semioticii (215 p.); 
Rezumatul tipărit la Tipografia Universităţii din Bucureşti (23 p.), a fost distribuit unor specialişti din mai 
multe centre universitare: Bucureşti, Cluj, Sibiu şi a opţinut aprecieri pozitive 
Comisia de doctorat: Preşedinte prof. univ. dr. Gheorghe Alexandru Cazan, Decanul Facultăţii de 
Filosofie-Istorie, Universitatea din Bucureşti ; Conducător ştiinţific, prof. univ. dr. Alexandru Boboc (din 
1991 membru corespondent al Academiei Române) ; prof. univ. dr. Radu Stoichiţă, Facultatea de 
Filosofie, Universitatea din Bucureşti, prof. univ. dr. Petre Dumitrescu, Facultatea de Filosofie, 
Universitatea „A. I. Cuza“ din Iaşi şi prof. univ. dr. Ion Irimie, Facultatea de Filosofie, Universitatea 
„Babeş-Bolyai“ din Cluj 
 
1973, 15 martie  resp. 15 decembrie: Susţinerea examenului din cadrul programului de pregătire cu tema 
„Problematica teoriei adevărului în filosofia contemporană“; 
Examenul cu tema „Pragmatismul şi teoria adevărului“ cu comisia : Prof. univ. dr. Alexandru Boboc, 
Acad. C. I. Gulian, prof. univ. dr. Radu Stoichiţă, pe care le-am promovat cu nota 10 (conform adev. elib. 
de Secretariatul Universităţii din Bucureşti nr. 14295 din 19.06.1974) 
 
1972, 15 martie Susţinerea examenului de admitere la doctorat, specialitatea : Istoria filosofiei, urmând 
ca pe baza „Planului individual al activităţii de pregătire“ să elaborez teza „Teoria semnificaţiei şi a 
adevărului la Charles Sanders Peirce“; conducător ştiinţific prof. univ. dr. Alexandru Boboc de la 
Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti şi Comisia de concurs: Acad. C. I. Gulian, prof. univ. 
Dr. Ion Banu, prof. univ. Dr. Stefan Georgescu 
 
1968, 5 septembrie: Susţinerea examenelor pentru gradul definitiv în învăţământ, specialitatea Filosofie, 
la I.I.C.P.D. Braşov, cu media generală 9,33 (adev. nr. 1162 din 5 sept., 1968) 
 
1960-1965 Universitatea Bucureşti 
                  Facultatea de Filosofie 
                  Secţia Filosofie generală 
                  Diploma nr. 226725, fiind declarat diplomat universitar 
 

Calificarea / diploma obţinută Diplomat în filozofie 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Filozofie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile) 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Limba română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscute  
Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

Nivel european (*)  Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  

Limba   engleză  engleză  engleză  engleză   

Limba   franceză  franceză  franceză  franceză   

 (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
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Competente şi abilităţi sociale Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. Eliminaţi rândul dacă este cazul 
(vezi instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. Eliminaţi rândul dacă este cazul 
(vezi instrucţiunile) 

  

  

  

  

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. Eliminaţi rândul dacă este cazul 
(vezi instrucţiunile) 

  

Permis de conducere Posed permis de conducere categoria B 
  

Informaţii suplimentare Indicaţi alte informaţii utile care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de contact, 
referinţe etc. 

  

Anexe Enumeraţi documentele ataşate CV-ului, daca este cazul (vezi instrucţiunile) 
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