
 
LISTA DE LUCRĂRI 

 
 
 
Cărţi publicate: 
 
 
 a. Ca unic autor: 
 
 
- Creativitatea şi cultivarea ei în şcoală, Editura Universităţii Lucian Blaga Sibiu, 

ISBN 2000, 125 p.; 
- Introducere în filosofie, ediţia I-a, 1999, ediţia a II-a Editura „Alma Mater” ISBN, 

Sibiu, 2001, 129 p.; 
- Metode de cunoaştere psihologică – cunoaşterea psihologică a elevilor – Editura 

„Alma Mater” ISBN, Sibiu, 2001, 243 p.;    
- Devianţa comportamentală la elevi – cunoaşterea, prevenirea şi soluţionarea 

devierilor comportamentale ale elevilor – Editura Psihomedia ISBN, Sibiu, 2001, 155 
p.; 

- Introducere în psihologia educaţiei, editura Psihomedia, ISBN Sibiu, 2002, 155 p. 
- Personalitatea, Editura Universităţii Lucian Blaga, ISBN Sibiu, 2000. 
- Introducere în filozofia dreptului, Editura Universităţii Lucian Blaga, ISBN 937-739-

107-1, Sibiu, 2005, 250 p.; 
- Introducere în epistemologie, Editura Universităţii Lucian Blaga, ISBN 937-739-111-

X, Sibiu, 2005, 271 p.; 
- Elemente de epistemologie, Editura Universităţii Lucian Blaga, ISBN 937-739-109-8, 

Sibiu, 2005, 268 p.; 
- Epistemologie genetică şi cunoaştere, Editura Universităţii Lucian Blaga, ISBN 937-

739-110-1, Sibiu, 2005, 272 p.; 
- Educaţie interculturală – o abordare din perspectivă interdisciplinară –Editura 

Universităţii Lucian Blaga, ISBN 937-739-112-8, Sibiu, 2005, 250 p.; 
- Filosofie morală, etică şi deontologie, Editura Universităţii Lucian Blaga, ISBN 937-

739-108-X, Sibiu, 2005, 390 p.; 
- Pregătită pentru editare: Semiotică şi semiologie în psihologie, Editura ULBS, aprilie 
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b. În colaborare: 
 

- Etică şi deontologie militară, Editura Academiei trupelor de uscat, ISBN Sibiu, 1998, 
coautori Eugen David şi Mihai Macavei, 1998, 135 p. (Hudiţean); 

- Îndrumar de practică pedagogică, Editura Universităţii Lucian Blaga, ISBN Sibiu, 
2002, coautori, Alexandru Hudiţean şi Carmen Sonia Duşe. 

 
Articole, studii, comunicări, apărute în volume:  
 
- Oportunitatea investigării ştiinţifice a ideologiilor în „Investigarea naţiunilor. 

Aspecte teoretice şi metodologice” – coordonator Lucian Culda, Ed. Licorna, p: 310-
320, Bucureşti, 1988. 

- Să începem cu lectura..., revista „Clepsidra” nr.5/1990 
- La klerig-kaj psikokibernetika studadplano de la Universitato Sibiu, Tagungsband der 

Studientagung: „Bildungs – und kommunikations kybernetische Studiengänge in 
Europa/Klerig-kaj komunikad-kibernetikaj studadplanoj en Europo” Paderborn, 1993; 

- Cunoştere, valorizare, decizie, acţiune în strategia politică, în „relaţiile între ştiinţa 
militară şi ştiinţele politice” – simpozion naţional – Sibiu, 12 iuni 1998, coordonator 
Liviu Habian, Ed. A.T.U „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, pp: 32-48, 1998; 

- Platon: concepţia asupra statului şi dreptului – „A II-a sesiune de comunicări 
ştiinţifice” – Ştiinţă, management, eficienţă – Sibiu 10-11 decembrie 1998, A.T.U. - 
„Nicolae Bălcescu” 1998. 

- Prolegomene la o filosofie a economiei şi a managementului economic, cea de-a III-a 
„Conferinţă de comunicări ştiinţifice” – 17 decembrie 1998, Universitatea „Andrei 
Mureşanu” – Braşov, editura fundaţiei „România de mâine”, 1998. 

- La început de drum, publicat în revista „Educaţia XXI” nr.1/2002, Editura 
Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, I.S.S.N. 1582-9294, al cărui fondator şi redactor 
şef sunt de la înfiinţare pp: 7-12; 

- Studiu introductiv privind educaţia integrată la cartea „O altă faţă a şcolii” de 
Nicola Cuomo, pp: 9-25, editura Psihomedia, Sibiu, 2002. 

- Cuvânt înainte la „Metode de predare şi învăţare în ştiinţele sociale”, 2003.  
- Cuvânt introductiv, la „Pedagogie şi elemente de psihologie” – pentru formarea 

continuă a cadrelor didactice – ed. Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu, 2004; 
- Creativitate şi competitivitate în cercetarea în Ştiinţele economice, revista 

„Transilvania” nr.2/2004 
- Probleme actuale ale învăţământului. Informatizare, revista „Educaţia XXI” nr. 

1/2005, ULBS-DPPD, Sibiu, ISSN. 
- Antropologia în ansamblul concepţiei filosofice a lui Lucian Blaga,  mai 2005, în curs 

de editare. 
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- Atribuţii şi competenţe ale Departamentului pentru Pregătirea personalului didactic 
al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, în volumul de conferinţe Comunicarea din 
perspectivă transdisciplinară, ISBN 978-973-1753-08-9, Editura Psihomedia, Sibiu 
2007: pg. 11-19. 

- Comunicarea – din perspectiva transdisciplinară, în volumul de conferinţe 
Comunicarea din perspectivă transdisciplinară, ISBN 978-973-1753-08-9, Editura 
Psihomedia, Sibiu 2007: pg. 33-53. 

 
 
 
Referate şi teza de doctorat 
 
- Conceptul de semnificaţie la Rudolf Carnap – referat, Universitatea din Bucureşti, 

15.03.1976, (15 p.); 
- Ch. S. Peirce – întemeietor al semioticii moderne, referat, Universitatea din Bucureşti, 

15.03.1976, (33 p.); 
- Teoria semnificaţiei şi a adevărului la Ch. S. Peirce – contribuţia la întemeierea 

semioticii, teza de doctorat, Universitatea din Bucureşti, 21 dec. 1978, (215 p.); 
- Teoria semnificaţiei şi a adevărului la Charles Sanders Peirce – contribuţia la 

întemeierea semioticii - rezumatul tezei de doctorat – conducător ştiinţific prof. univ. 
dr. Alexandru Boboc, Bucureşti, 1979, (23 p.), tipărită la Tipografia Universităţii din 
Bucureşti, dec. 1979;      

 
Manuale, cursuri universitare şi note de curs: 
 
- Istoria filosofiei I (Orientul antic – Egiptul antic, Mesopotamia, Vechii evrei, India 

antică, China antică - Grecia antică, Roma antică), 1992, 300 p. 
- Istoria filosofiei II (Renaşterea, Epoca Modernă – Empirismul, Raţionalismul, 

Iluminismul, Filosofia clasică germană), 1995, 350 p. 
- Filosofia românească în secolul 20 (Lucian Blaga, Mircea Eliade, Constantin Noica, 

Mirce Vulcănescu, Constantin Rădulescu-Motru, Mircea Florian ş.a.), 1997, 325 p. 
- Semiotica mass-media, 1998, 275 p. 
- Filosofia informaţiei, 1999, 112 p. 
- Retorică (cu antologie de discursuri celebre), 1999, 310 p.  
- Filosofie (Ce este filosofia; raportul filosofie-istoria filosofiei; metoda în filosofie; 

determinismul; teoria cunoaşterii; conştiinţa; valorile, umanismul), 2000, 325p. 
- Istoria filosofiei contemporane (pragmatismul, fenomenologia, personalismul, 

existenţialismul, neopozitivismul, filosofia limbajului, neokantianismul, semiotica, 
hermeneutica ş.a.), 2000, 290 p. 

- Teoria cunoaşterii, 2000, 100 p. 
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- Educaţia interculturală, 2001, 100 p. 
- Deontologia funcţionarului  publice, 2002, 200 p. 
 
Comunicări ştiinţifice la sesiuni naţionale şi internaţionale, la care am participat în 
ţară şi în străinătate 
 

A. În ţară: 
 

- Probleme de teoria culturii în „Revista Cercului Literar” şi „Revista Saeculum” din 
Sibiu , le sesiunea de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice din Catedra de istorie a 
Facultăţii de filologie şi istorie din Sibiu, 25.XI.1970, 10 p.;   

- Conceptele de „generaţie”şi de „misiune a unei generaţii”în viziunea unor mari 
gânditori din filozofia universală şi românească din perioada interbelică – Sesiunea 
de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice din Catedra de istorie şi ştiinţe sociale din 
Facultatea de filologie şi istorie din Sibiu, 10.12. 1971, 20 p.; 

- Depăşirea descriptivismului , a facticismului empirist dar şi a speculativismului în 
cercetarea istorică. Puncte de vedere actuale ale filosofiei istoriei asupra problemei 
faptului istoric. – Sesiunea de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice din Catedra 
de istorie şi ştiinţe sociale, din Facultatea de filologie şi istorie din Sibiu, 15.12.1972, 
25 p.; 

- Depăşirea teoriei „cunoaşterii nemijlocite” şi a unilateralităţilor, empirism – 
raţionalism de către Peirce. – Sesiunea de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice 
din Facultatea de filologie şi istorie din Sibiu, 29.11.1973, 30 p.; 

- Adevăr şi verificare la Peirce şi corelarea acestora cu teoria semnului şi a 
semnificaţiei. – Sesiunea de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice din Facultatea 
de filologie şi istorie din Sibiu, 06.05.1974, 25 p.; 

- Probleme filozofice ale limbajului în pozitivismul logic. – Sesiunea de comunicări 
ştiinţifice a cadrelor didactice din Facultatea de filologie şi istorie şi Facultatea de 
ştiinţe economice şi administrative, 15.05.1975, 18 p.; 

- Naţiunea română, rezultat al dezvoltării istorice şi factor fundamental de progres în 
epoca contemporană – simpozion organizat de Universitatea Babeş Boyai şi 
Facultatea de filologie-istorie Sibiu sub genericul „Istoricii sibieni cinstesc 
independenţa şi libertatea României”, 9 mai, 1975, 16 p.; 

- Contribuţii privind semiotica la Ch. S. Peirce. – Sesiunea de comunicări ştiinţifice a 
cadrelor didactice din  I.I.S. Sibiu, 21.05.1976, 25 p.; 

- Contribuţii privind semiotica lui Charles Sanders Peirce, Sesiunea ştiinţifică a 
cadrelor didactice din Facultatea de filologie şi istorie Sibiu, 28-29 mai 1976, 20 p.; 29 
mai, 3 p.; 

- Semne, informaţii, limbă, comunicare, noi, în cadrul cursurilor de vară, Sibiu-
România, organizată de Universitatea din Bucureşti, Secţia de Studii ale Sistemelor, 
Universitatea din Cluj-Napoca, Facultatea din Sibiu, Federaţia de studii pentru viitorul 
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lumii, putem acum să stăpânim complexitatea? – noi curente şi tendinţe (orientări) în 
ştiinţele umaniste şi ştiinţele sociale – curse de vară – 1 august-1 septembrie 1976; 

- Trei perioade în geneza, evoluţia şi influenţa sistemului filozofic al lui Peirce. – 
Sesiunea de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice din I.I.S. Sibiu, 25.05.1977, 10 
p.; 

- Aspecte ale contribuţiei lui Peirce la întemeierea semioticii. – Sesiunea de comunicări 
ştiinţifice a cadrelor didactice din I.I.S. Sibiu, 19.05.1978, 25 p.; 

- Teoria semnului lui Ch.S. Peirce şi influenţa acestei asupra evoluţiei semioticii. - 
Sesiunea de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice din I.I.S. Sibiu, 27.10.1979, 15 
p.; 

- Aspecte ale problemei „posibilităţii cunoaşterii” la Kant şi Peirce. – Sesiunea de 
comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice din I.I.S. Sibiu, 24.10.1980, 50 p.; 

- Momente ale dezvoltării conceptului de umanism din perspectivă comparativă: 
Erasmos din Rotherdam şi Nicolaus Valahul – dezbatere asupra umanismului – 
Catedra de istorie şi ştiinţe sociale, iunie, 1981; 

- Constantin Dobrogeanu Gherea (1855-1920), gândirea filozofică şi social-politică, 
simpozion, catedra de istorie, Facultatea de istorie, 11 octombrie 1981; 

- Aspecte ale filosofiei limbajului la Ludwig Wittgenstein. -  Sesiunea de comunicări 
ştiinţifice a cadrelor didactice din I.I.S. Sibiu, 9.12.1981, 13 p.; 

- Pragmatismul analiza peirceeană a funcţiei triadice a semnelor. – Sesiunea de 
comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice, 15.10.1982, 5 p.; 

- Cerinţa de a se impune în lume „forţa dreptului” şi nu „dreptul forţei” – dezbaterea 
organizată de A.D.I.R.I, filiala Sibiu, cu tema „contradicţia fundamentală a lumii 
contemporane dintre „săraci” şi „bogaţi”, 2 aprilie, 1983, 20 p.;  

- Hermeneutica ştiinţa şi arta interpretării culturii. – Sesiunea Naţională de comunicări 
ştiinţifice, Biblioteca Astra cu tema „Cultura catalizator al acţiunii umane”, 
16.09.1983, 23 p.; 

- Cultura, factor fundamental al realizării unităţii naţionale şi statale a României, 
sesiune dedicată a 65 de ani de la Independenţa de stat a României  - 17.11.1983; 

- Abducţie şi retroducţie la Peirce; Ipoteză şi teorie: noi aspecte metodologice? – 
Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de mecanică din I.S. Sibiu, dec.1984, 13 
p.; 

- Izvoarele filosofiei lui Peirce. Problema metodei ştiinţei şi maxima pragmatică. – 
Sesiunea de comunicări ştiinţifice din Facultatea de mecanică, oct. 1985, 30 p.; 

- Scurtă sinteză a sistemului şi a semioticii lui Peirce. Etape ale evoluţiei sistemului. – 
Sesiunea de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice din I.I.S. Sibiu, mai 1986, 13 p.; 

- Informaţia, factorul fundamental de progres în raport cu resurssele substanţiale şi 
energetice... cultural ştiinţifică, cursurile de vară, ediţia a II-a, 2-12 august 1987; 

- Model cultural – model uman. – Sesiunea Naţională de comunicări ştiinţifice , 
Biblioteca Astra, 3-4. sept.1987, 15 p.; 

D P P D



 6

- Unitatea dintre logică, teoria cunoaşterii şi ontologie din perspectivă semiotică. – 
Sesiunea de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice din Facultatea de mecanică din 
Sibiu, 1988, 30 p.; 

- Unitatea şi independenţa naţională în gândirea filozofică şi social-politică 
românească. Gândirea şi activitatea politică a lui Vasile Goldiş pentru realizarea 
Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. – Simpozion în cinstea zilei de 1 Decembrie, 
Sărbătoarea Naţională a României, Universitatea din Sibiu, 28 noiembrie 1990, 19 p.; 

- Filozofia şi Istoria filosofiei, Sesiunea de comunicări, a Facultăţii de istorie, 7 aprilie 
1991; 

- Tradiţii ale filosofiei americane, la programul săptămânii „Aron Contruş” Interferenţe 
cultural-ştiinţifice româno-americane, Sibiu, 22-28 aprilie 1991, Secţia a III-a Istorie-
antropologie, p.7, 12 p.; 

- Viziunea metafizică a lui Lucian Blaga în perspectiva timpului nostru, Sesiunea de 
comunicări ştiinţifice „Lucian Blaga”, 07.05.1991, Universitatea din Sibiu, Facultatea 
de Litere, Istorie şi Drept, 13 p.; 

- Ecologia umană şi dezvoltarea durabilă, Simpozionul „Învăţământ ecologic-element 
important în sistemul de supraveghere şi protecţie a mediului de viaţă”, Sibiu, 5 iunie, 
1991; 

- Tradiţie şi inovaţie în învăţământ, Simpozionul „Istoria învăţământului din 
Transilvania”, Universitatea Sibiu, 21.10.1991; 

- ASTRA – premise şi cadru favorabil pentru progresul gândirii filozofice româneşti – 
Sesiunea de comunicări „ASTRA. 130”, Sibiu 24-25 octombrie 1991, 24 octombrie, 
lucrări în plen, 20 p.; 

- Mircea Eliade, concepţie şi metodă ... în interperetarea religiilor şi argumentarea 
ideii de unitate spirituală a umanităţii;Facultatea de Litere, Istorie şi Drept, Catedra 
de istorie, mai 1992, 17p.; 

- Tradiţii ale educaţiei adulţilor în România în perioada interbelică, Simpozion 
internaţional cu genericul „Prin educaţie spre democraţie – educaţia adulţilor în 
perspectiva integrării europene” – organizat de Ministerul culturii şi Consiliul Europei, 
15-17 iunie, Bucureşti, 1992; 

- Arnold Toinby – concepţia asupra istoriei, Facultatea de Litere, Istorie şi Drept, 
Universitatea Sibiu, Catedra de Istorie, 15 mai 1993, 20 p.; 

- Deontologia profesională a jurnalistului, Simpozion internaţional, Universitatea din 
Sibiu, Centrul de cercetare, informare şi documentare în domeniul presei, secţia 
Jurnalistică, 1993, 13 octombrie, 15 p.; 

- Nova direkto en Rumana alternejo, Comunicare susţinută la Universitatea din 
Paderborn, Germania, 26-28 noiembrie 1993, organizată de Universitatea din 
Paderborn, AIS, şi Institutul de cibernetică din Berlin, 3 p.; 

- Filozofia şi „conştiinţa filozofică” în concepţia lui Lucian Blaga, articol în ... martie 
1994; 
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- Cunoaştere, recunoaştere, valorizare adecvată, premise pentru buna convieţuire 
interetnică şi educaţie interculturală – în cadrul Seminarului de educaţie civică 
organizat de „Asociaţia studenţească de luptă împotriva rasismului din România”, 
Sibiu, 04-10 aprilie, 1994, 6 aprilie, 10 p.; 

- Familia, şansă sau neşansă pentru viitorul copiilor – la dezbaterea „Familia şi 
problemele ei în etapa de tranziţie”, 19 mai, 1994, Cercul Militar Sibiu, 15 p.; 

- Kant şi Peirce, Sesiunea „La XIV-a  Sanmarineca Universitata Studadsesio (SUS 
XIV) a Academio Internacia de la Sciencoj-Sanmarino” în colaborare cu asociaţia 
internaţională de ştiinţe din România, cu sprijinul Universităţii din Sibiu, 24 
septembrie-3 octombrie 1994, 28 septembrie 1994, 9 p.; 

- Repere ale semioticii lui Peirce, idem, 29 septembrie 1994, 15 p.; 
- Limbajul şi logica educaţiei, Sesiunea Academiei internaţionale de ştiinţe Sanmarino 

şi Asociaţia internaţională de ştiinţe din România, Sibiu, 3 martie 1995, 8 p.; 
- Toleranţă, bună convieţuire, comunicare şi negociere, căi ale bunei convieţuiri 

interetnice şi interculturale, la dezbaterea cu participare internaţională „Week-end 
pentru toleranţă”, Sibiu, 1-2 aprilie 1995, 6 p.; 

- Lucian Blaga, poetul filozof, filozoful poet, articol în Tribuna Sibiului, 3 mai 1995; 
- Lucian Blaga – concepţie şi metodă în Filozofia istoriei, Sesiune de comunicări ale 

cadrelor didactice şi studenţilor, dedicate împlinirii a 100 de ani de la naşterea lui 
Lucian Blaga şi a 25 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de litere, istorie şi jurnalistică, 
13 mai 1995, secţiunea I-a, 12 p.; 

- Entropia creată de privatizările frauduloase ale „tranziţiei” sau „ravagiile efectului 
fluture”, în dezvoltarea ... a economiei României, Sesiunea internaţională de 
comunicări ştiinţifice a Facultăţii de ştiinţe, aprilie, 1996; 

- Lucian Blaga – probleme antropologice, Sesiunea internaţională de comunicări 
ştiinţifice, „Direcţii şi tendinţe în evoluţia societăţii româneşti după decembrie 1989”, 
organizată de Catedra de psihopedagogie, Sibiu, 10-20 mai 1996, sectiunea filosofie, 
11 mai 1996, 13 p.; 

- Poate fi gândită tranziţia în România şi altfel?, Sesiunea jubiliară a Institutului de 
cercetări socio-umane din Sibiu la a 40-a aniversare, 27 septembrie 1996, secţiunea 
de sociologie, 5 p.; 

- Aspecte ale eticii în afaceri, Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice, 
Chişinău, septembrie 1996, 8 p.; 

- Factorii de ordin familial care pot determina inadaptarea şcolară, eşec şcolar, 
abandon şcolar, devianţa comportamentală şi delicvenţa; posibile direcţii de acţiune 
eficiente pentru prevenirea şi combaterea consumului de alcool şi droguri la tineri – 
sesiune de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice din Facultatea de ştiinţe, 28-30 
aprilie, 1997 cu genericul „Stress-patologii somatice şi adaptative în tranziţia în 
România”, 1997;  
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- Etica în afaceri în tranziţia din România? – Sesiunea internaţională de comunicări 
ştiinţifice a Facultăţii de ştiinţe economice, 2 mai, 1997; 

- Psihologia adaptării la schimbare în tranziţia cu multe tendinţe involutive în plan 
economic – sesiunea de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de ştiinţe, 2 mai 1997; 

- Confucius – antropologia politică şi morală, Sesiunea internaţională de comunicări 
ştiinţifice, organizată de Catedra de Psihologie şi Sociologie, cu tema „Ştiinţele socio-
umane în faţa noilor exigenţe ale realităţii sociale”, secţiunea a IV-a, filosofie-
antropologie, 16 mai, 1997, 19 p.; 

- Lucian Bologa – personalitate marcantă a învăţământului psihologic şi pedagogic 
românesc, masa rotundă, „Lucian Bologa – personalitatea şi opera”, în cadrul 
sesiunii „Ştiinţele socio-umane în faţa noilor exigenţe ale realităţii sociale”, Sibiu, 17 
mai 1997, 12 p.; 

- Lucian Bologa – problemele psihologiei vieţii religioase, idem, 17 mai 1997, 13 p.; 
- Lucian Blaga – cunoaştere ştiinţifică, creaţie metafizică şi culturală din perspectiva 

veacului XX, la Sesiunea ştiinţifică a Catedrei de psihosociologie, pe care am 
coordonat-o personal, cu tema „Ştiinţele socio-umane în faţa noilor exigenţe ale 
realităţii sociale”, 25-26 mai 1997, 15 p.; 

- Reforma în învăţământul preuniversitar şi perfecţionarea „pregătirii iniţiale” pentru 
cariera didactică – comunicare la dezbaterea de la Braşov, 24-26 aprilie 1998, 
organizată de MEC, 24 apilie 1998; 

- Probleme ale dezvoltării economico-sociale în stadiul actual al tranziţiei, conferinţa 
ştiinţifică internaţională – Integrarea euroatlantică şi relansarea economică, secţiunea 
a III-a, 26.04.1998. 

- Este Emil Cioran un Nietzsche al secolului XX? - „Zilele Emil Cioran”, 1 mai 1998, 
ULBS. 

- Emil Cioran: concepţia asupra relativismului şi absolutismului moral; „Zilele Emil 
Cioran”, Sibiu, 1-3 mai 1998, 2 mai 1998, Astra – 7 p. 

- Mircea Eliade, iubirea şi sacrul, concepte polarizante, complementare în explicarea 
omului, 9 mai 1998; 

- Filozofia lui Lucian Blaga din perspectiva anului 2000; „Zilele Universităţii Lucian 
Blaga”  - Sesiune de comunicări ştiinţifice, 12 mai 1998, 8 p.; 

- Direcţii şi metode noi de cercetare pentru o mai bună cunoaştere a psihicului uman şi 
optimizarea psihoterapiilor – la Conferinţa Naţională de psihiatrie „Ecosistemul 
relaţiei societate-normalitate, asistenţă psihiatrică” – 135 de ani de la înfiinţarea 
Spitalului Universitar de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu, 13 mai 1998; 

- A II-a sesiune de comunicări ştiinţifice, Universitatea Spiru Haret – Braşov, sub 
genericul: „Eficienţă, etică, legalitate în întâmpinarea mileniului III”, Braşov, 15 mai, 
1998; 

- Anomalii de climat afectiv, de comunicare şi relaţionare în familie, cauză a 
deficienţelor de autodefinire, de dobândire a identităţii, de eşec şcolar şi de adaptare 
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în viaţa şcolară şi ulterior socială a copilului – conferinţa naţională de psihiatrie cu 
participare internaţională, Sibiu, 13-16 mai, 1998, 16 mai, 15 p.; 

- Dificultăţi de fundamentare a strategiei în drumul României spre economia de piaţă 
liberă şi democraţie; costuri ale libertăţii în „tranziţie” – sesiunea de comunicări 
ştiinţifice a cadrelor didactice din Facultatea de ştiinţe, 21 mai, 1998; 

- Johannes Honterus (1498-1549) promotor al umanismului şi al învăţământului în 
Transilvania – Sesiune omagială internaţională ... a 500 de ani de la naşterea marelui 
reprezentant al „reformei” în Transilvania, organizat de Facultatea de teologie 
evanghelică şi Biserica evanghelică din Sibiu, 22 octombrie 1998, 6 p.; 

- Paradigme ştiinţifice şi perspective filozofico-metodologice în abordarea corpului 
uman, la Sesiunea „Zilele antropologiei româneşti”, Universitatea Lucian Blaga, cu 
tema „Simbolismul corpului uman”, Sibiu, 20-22 noiembrie, 1998, 13 p.; 

- Comportamentul anomic în familie cauză a eşecului şi abandonului şcolar, a 
comportamentului anomic în societate, în cadrul colocviului cu tema „Societate, 
cultură, comportament – abordare interdisciplinară a comportamentului anomic”, 
organizată în cadrul sesiunii „Direcţii şi tendinţe în ştiinţele socio-umane şi 
comportamentale la sfârşitul secolului XX”, organizată de Catedra de Psihopedagogie, 
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, 24,25,30 aprilie 1999; 

- Polarizarea socială extremă din „perioada tranziţiei” în ţara noastră, obstacol major 
în strategia unei „dezvoltări durabile”, Conferinţa economică internaţională 
„Dezvoltare şi competitivitate la cumpănă de milenii” , mai 1999, 14 p.; 

- Probleme ale filosofiei limbajului şi epistemologie în lucrarea lui George Steiner, 
Prezenţe reale – actele simţului – 18  p., Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Facultăţii 
de litere şi arte, Secţia germană, 18 p., 1999. 

- Lucian Blaga – o filosofie cu valenţe de universalitate, Conferinţa Economică 
Internaţională „Dezvoltare şi competitivitate la cumpăna de milenii”, 6-11. mai 1999, 
8 p.; 

- Teme şi probleme prioritare ale predării istoriei filosofiei la specializarea Psihologie 
– a IV-a conferinţă ştiinţifică – eficienţă, legalitate, etică în întâmpinarea mileniului 
3, Universitatea „Andrei Mureşanu”, Braşov, 13 mai 1999, secţia IV pedagogie, 
sociologie, psihologie, 18 p.; 

- Privatizări frauduloase, corupţia, coerenţa legislativă şi lipsa de putere a legii, 
modalităţi care îndepărtează posibilitatea unei economii de piaţă liberă, funcţională 
în România, Sesiunea Anuală 1999 de Comunicări Ştiinţifice a Institutului de Ştiinţe 
Administrative al României „Paul Negulescu”, cu tema „Rolul autorităţilor 
administrative”, 26-27 noiembrie 1999, Sibiu, 10 p.; 

- Etologie şi antropologie la Konrad Lorenz, a V-a conferinţă ştiinţifică „Eficienţă, 
legalitate, etică în întâmpinarea mileniului 3”, fundaţia „România de mâine”, filiala 
Braşov, Universitatea „Spiru Haret”, secţia de pedagogie, sociologie, psihologie, 10 
decembrie, 1999, 11 p.; 

- Filozofia şi problema metodei în ştiinţa economică, idem, secţiunea management, 
Braşov, 10 decembrie 1999, 8 p.; 
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- Refacerea ordinii mondiale şi „ a treia cale”, idem, Braşov, 10 decembrie 1999, 
secţiunea economie; 

- Etica în afaceri, idem, Braşov, 10 decembrie, 1999, secţiunea Ştiinţe juridice şi 
administrative, 9 p.; 

- Politica, administraţia publică, corupţia, o triadă funcţională în tranziţia în România, 
Sesiunea Anuală 2000 de Comunicări Ştiinţifice a Institutului de Ştiinţe 
Administrative al României „Paul Negulescu” cu tema „Administraţia publică, 
încotro?”, 5-6 mai 2000, Sibiu, 15 p. 

- „Pedagogia Waldorf”, ca o „pedagogie alternativă”; coordonate teoretice şi 
constatări empirice la 10 ani de la aplicarea în ţara noastră; antropologie şi educaţie 
pentru libertate – simpozion interdisciplinar D.P.P.D. – Inspectoratul şcolar, TTD-
Sibiu, 15 martie, 2001, 10p.; 

- Actualitatea lui Richard Rorty, consideraţii pornind de la scurtul dialog cu prilejul 
trecerii filozofului american, prin Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, în anul 2000, 
în cadrul celei de a 8-a sesiuni de comunicări ştiinţifice, „Eficienţă, legalitate, etică”, 
Universitatea „Spiru Haret” Braşov, în 12 mai, 2001, secţiunea Ştiinţe juridice şi 
administrative; 

- H.I. Eysenc – despre necesitatea cunoaşterii temperamentelor copiilor ca premisă 
pentru intervenţii eficiente în activitatea educativă (actualitatea cărţilor: 
„Descifrarea comportamentului uman” şi „Fapte şi prejudecăţi în psihologie”), 
Sesiunea de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice de la Facultatea de litere, 
istorie şi arte – secţia germană, 16 aprilie, 2002, 10 p.; 

- Raţionalitatea ştiinţifică şi alte tipuri de raţionalitate în epistemologiile actuale, în 
cadrul dezbaterilor metodologice ale ASTREI, Sibiu, 16.05.2002; 

- Educaţia interculturală a cunoaşterii şi recunoaşterii, valorizării adecvate şi 
atitudinii practice faţă de „celălalt”; aspecte de principiu privind cerinţele educaţiei 
religioase, marea diversitate a cultelor religioase şi exigenţa asigurării numărului de 
elevi în judeţul Sibiu pentru constituirea unei ore de curs sau de predare la clasă, în 
cadrul Kulturweissenschaftliches Institut, Academia de Toamnă Româno-Germană, 
cu tema generală „Filozofia practică şi ştiinţele sociale”, - Drepturile omului în 
conflictul cultural, 6-11 octombrie 2002, Sibiu, 7 p.; 

- Comunicare interculturală, modalitate de prevenire a conflictului cultural; metode, 
etape, căi de soluţionare a conflictului prin negociere, în sesiunea Filozofia practică 
şi ştiinţele sociale, Academia de toamnă româno-germană 6-11 octombrie 2002, 
Sibiu, 5 p. 

- Analiza modelului platonician al statului din dialogul Republica ... un punct de 
pornire rodnic pentru abordarea problemei perene între individualism şi colectivism, 
între liberalism şi centralizare, Comunicare la Conferinţa Anuală 2002, a Institutului 
de Ştiinţe Administrative al României, „Paul Negulescu”, din 3 decembrie 2002 
având ca temă „Reforma sectorului public în context european”, 10 p.;  

D P P D



 11

- „Semiotica comunicării” şi „didactică universitară”, Sesiunea de comunicări 
Eurologio kaj Universitat pedagogio, organizată de Catedra de germanistică, 
Academia Internaţională de ştiinţe (AIS) din Sanmarino, societatea pentru 
comunicare Europeană transfrontalieră (Clubul European) şi Cercul de studii pentru o 
politică lingvistică europeană liberală, Sibiu, 21-24 februarie 2003, 21 februarie, 8 p.; 

- Probleme epistemologice şi metodologice de fundamentare a deontologiei, cea de-a 
12-a sesiune de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice de la Universitatea „Spiru 
Haret”, Braşov, 10 mai 2003, secţiunea Ştiinţe juridice şi administrative, p.14, 19 p.; 

- De la semiotica discursului „noilor filozofi”, despre „enigma statului totalitar”, ca 
„întruchipare a Răului” la discursul „imperiul răului” şi despre „axa răului” la 
direcţii ale pragmaticii politice actuale, Sesiunea de comunicări ştiinţifice, 
Universitatea Spiru Haret, filiala Braşov, 15 mai 2003, 18 p. 

- Adâncirea prăpastiei între „săraci” şi „bogaţi”, în cea de-a doua jumătate a secolului 
XX, începutul secolului XXI, Sesiunea de comunicări ştiinţifice, Facultatea de ştiinţe 
economice, 15 mai 2003, cu titlul „Integrare europeană şi euroatlantică a României”; 

- Probleme teoretice şi practice ale deontologiei funcţiei publice în tranziţie, sesiunea a 
XIII-a de comunicări ştiinţifice, 13 decembrie 2003, Universitatea „Spiru Haret”, 
Braşov, secţiunea Ştiinţe juridice şi administrative;  

- Componente ale semanticii discursului politic actual la nivel de supraputere 
mondială ca premise pentru pragmatică politică a acţiunii de „eliberare” şi 
„democratizare” a unor părţi ale planetei, intervenţie în raport cu extraordinara 
comunicare a doamnei doctor Anneli Ute Gabanyi (Berlin); Fundaţia Ştiinţă şi 
Politică / Institutul German pentru Politică Internaţională şi Siguranţă, intitulată 
„Geopolitică şi geosemantică – discuţii despre Europa centrală şi de sud-est după 
1989 în societate şi în publicistica de specialitate”, prezentate în cadrul Academiei 
Evanghelice Transilvania, Conferinţa pentru experţi, „Când faima este ruinată...”, 
2004; 

- Complexitatea şi relevanţa definirii filosofiei, în marea diversitate a punctelor de 
vedere şi importanţa pentru prezentul şi viitorul acesteia în noul secol şi mileniu, 
Universitatea „Spiru Haret”, filiala Braşov, 15 mai 2004, secţiunea Drept şi ştiinţe 
administrative, 21 p. 

- Imaginea României în Mass-Media Germană după 1989, 26-28 iulie 2004, 
intervenţia în 26 iulie 2004, de aproximativ 30 minute; 

- Mircea Vulcănescu despre dimensiunea românească a existenţei şi despre factorii 
etico-psihologici în dinamica societăţii româneşti; la colocviul organizat de 
Universitate Lucian Blaga şi Facultatea de Jurnalistică, Filosofie şi Ştiinţele 
comunicării, Biblioteca ASTRA, ... pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural, 
naţional, Sibiu, cu prilejul centenarului Mircea Vulcănescu, Sibiu, decembrie 2004, 
30 p.; 

- Interculturalitate Occident-Orient; „Ciocnirea civilizaţiilor” de Samuel Hundinghton 
este doar o analiză a stării actuale a lumii sau o anticipare a acestei stări?, 
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intervenţie la simpozionul internaţional: Premisele spirituale ale unei culturi a 
recunoaşterii – Die geistigen Grundlagen einer Kultur der Anerkennung, coordonare 
ştiinţifică: Kulturwissenschaftliches Institut, Essen, 17-21 martie 2005.  

- Condiţia umană în opera lui Emil Cioran, în – Colocviul internaţional „Emil Cioran”, 
ediţia a XI-a, mai 2005, Catedra de studii franceze şi francofone, Universitatea 
Lucian Blaga din Sibiu; 

- Comunicarea din perspectivă transdisciplinară, conferinţa ştiinţifică internaţională a 
DPPd al ULBS în colaborare cu AIS-San Marino şi AIS-România, martie 2007 

- Preliminarii epistemologice şi metodologice în cercetarea calităţii vieţii, în cadrul 
Proiectului de cercetare CEEX, modulul III, PROCED promivarea cercetării 
ştiinţifice privind calitatea vieţii la nivelul comunităţii locale ţi implicaţii asupra 
educaţiei, Atelierul de lucru de la Sibiu, 26.01-28.01.2007 

 
B. În străinătate 
 

- Twentieth Century Romanian Philosophy, The Department of Philosophy of the 
University of Missouri-Columbia, USA, 4 mai, 1993; 100 p.; rezumat distribuit 
participanţilor 8 p.; (a se vedea anexa cu evaluarea asupra comunicării); 

- Ethichal and Legal problems in Romania during the transition to a market econonomy 
and Democracy în cadrul „The New Europe East and West Workshop”, în secţiunea 
„Legal / Ethical Dilemmas”, University of Missouri-Columbia and Stephens College, 
USA, 19-21 mai 1993; (25 p. rezumat distribuit participanţilor 5 p.) 

- La klerig-kaj psikokibernetika studadplano de la Universitato Sibiu, secţiunea: 
Bildungs – und kommunikations-kybernetische Studiengänge in Europa/Klerig-kaj 
komunikadkibernetikaj studad planoj en Europo, Universität – DH – Paderborn, 
27.11.1993; 

- Semiotiko kaj kibernetiko, secţiunea: Bildungs – und kommunikations-kybernetische 
Studiengänge in Europa/Klerig-kaj komunikadkibernetikaj studadplanoj en Europo, 
Universität – DH – Paderborn, 27.11.1993; 

 
 

Martie 2007 
 
Prof. univ. dr. Alexandru Hudiţean D P P D


