CURRICULUM VITAE
Lector univ. dr. Sergiu Bălan

Data şi locul naşterii: 09 martie 1972, Câmpulung Moldovenesc.
Studii:
– 1986-1990, Liceul Militar “Ştefan cel Mare”, Câmpulung
Moldovenesc.
– 1992–1997, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie,
specializarea Filosofie.
– 1997-1998, studii aprofundate la Universitatea din Bucureşti,
Facultatea de Filosofie, specializarea Filosofia culturii.
– Doctor în Filosofie la Universitatea din Bucureşti, coordonator
ştiinţific Prof. univ. dr. Alexandru Boboc, membru al Academiei Române
(01 martie 2008).
– Curs de formare continuă “Managementul educaţiei la distanţă”,
Academia de Studii Economice din Bucureşti, iunie 2010.
Acivitate profesională:
Din anul 1997, asistent de cercetare ştiinţifică stagiar la Insitutul de
Filosofie al Academiei Române, colectivul de Filosofie universală.
Din anul 1999, asistent de cercetare ştiinţifică la Insitutul de Filosofie
al Academiei Române, colectivul de Filosofie universală.
Din anul 2002, cercetător ştiinţific la Institutul de Filosofie şi
Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române, colectivul
de Filosofie universală.
Din anul 2011, cercetător ştiinţific gradul III la Institutul de Filosofie
şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române,
colectivul de Filosofie universală.
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Începând din anul universitar 1997-1998, preparator universitar la
Universitatea “Spiru Haret”, Facultatea de Filosofie şi Jurnalism, la
disciplinele: Filosofie modernă şi Filosofie contemporană.
Din anul universitar 1999-2000, asistent universitar la Universitatea
“Spiru Haret”, Facultatea de Filosofie şi Jurnalism, la disciplinele: Filosofie
modernă şi Filosofie contemporană.
Din anul universitar 2002-2003 lector universitar la Universitatea
“Spiru Haret”, Facultatea de Filosofie şi Jurnalism, la disciplinele Filosofie
contemporanăşi Filosofia istoriei.
Din anul universitar 2010-2011 lector universitar (colaborator) la
Academia de Studii Econimice, Catedra de Filosofie-Politologie-Sociologie
Din anul 2008, redactor şef adjunct la revista “Analele Universităţii
Spiru Haret, Seria Studii de Filosofie”.
Din anul 2009, director al Centrului de Cercetare “Filosofie şi
Comunicare Cultural-Politică” al Universităţii Spiru Haret.
Din anul 2009, editor (în colaborare) al publicaţiilor periodice ale
Institutului de Filosofie, Studii de teoria categoriilor şi Studii de istoria
filosofiei universale (Editura Academiei Române).
Membru în comitetul de redacţie al revistelor Cogito (Bucureşti) şi
Vox Philosophiae (Cannes).
În anul 1997, am obţinut Premiul naţional pentru eseu al fundaţiei
culturale “Alexandru Bogza”, pentru lucrarea “Aspecte dialecticospeculative în logica Realismului critic a lui Al. Bogza”.
În această perioadă, am publicat o serie de articole în reviste de
specialitate (Revista de filosofie a Academiei, Analele Universităţii Spiru
Haret, Revista Astra), studii în volume colective, cărţi de autor, traduceri şi
ediţii selective. Am participat, de asemenea, la programele de cercetare ale
colectivelor de Filosofie românească şi universală, cu teme de filosofie
contemporană, la sesiunile de comunicări ale Institutului de filosofie şi ale
Universităţii Spiru Haret şi la redactarea unor articole pentru Dicţionarul
filosofiei româneşti şi pentru Istoria logicii româneşti. De asemenea, am
participat ca invitat la mai multe emisiuni referitoare la subiecte de filosofie
la Radio România Cultural.
Activitate de cercetare în cadrul programelor prioritare de
cercetare ale Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin RădulescuMotru” al Academiei Române:

2

1998-2000:
– Programul de cercetare nr. 1: „Filosofia românească de la origini
până în prezent în raporturile ei cu gândirea universală” (coordonator: C.P. I
dr. Nicolae Gogoneaţă)
– Proiectul nr. 1: „Dicţionar de filosofie românească”.
2001-2002:
– Programul de cercetare nr. 3: „Istoria filosofiei contemporane”
(coordonator C.P. I dr. Nicolae Mariş)
– Proiectul nr. 1, “Istoria filosofiei contemporane. Fenomenologia.
Tratat.”
– Lucrare individuală de plan: “Fenomenologia socială a lui Alfred
Schutz”
2003-2007:
– Programul de cercetare nr. 2: “Istoria filosofiei universale”
(coordonatori: C.P. I dr. Nicolae Mariş, C.P. I dr. Alexandru Boboc, membru
corespondent al Academiei Române)
– Proiectul nr. 1: “Perspective filosofice în hermeneutica
contemporană”
– Lucrări individuale de plan:
2004: “Problema presupoziţiilor la R.G. Collingwood” (publicată în
vol. Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XIV, Editura Academiei
Române, Bucureşti, 2005, pp. 351-364).
2005: “Problema clasificării conceptelor în viziunea lui R.G.
Collingwood” (prezentată sub formă de comunicare la Sesiunea anuală de
comunicării ştiinţifice a Facultăţii de filosofie şi jurnalism al Universităţii
“Spiru Haret”, 12 mai 2006).
2006: “Problema limbajului în filosofia târzie a lui Wittgenstein”,
(publicată în vol. colectiv Semiotică şi filosofie. Profesorul Alexandru Boboc
la 75 de ani, edit. Vergiliu, 2006, pp. 99-126).
2007: “Hermeneutică şi istorie la R.G. Collingwood”
2008-2011:
– Programul de cercetare nr. 1: „Clasic şi modern în teoria
categoriilor” (coordonator: Acad. Alexandru Surdu)
– Proiectul nr. 3: “Categorii filosofice în elaborări de referinţă din
filosofia modernă şi contemporană”
– Lucrări individuale de plan:
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2008: “Categorii hegeliene fundamentale în interpretarea lui J.E.M.
McTagart”
2009: “Clasa universaliilor în metafizica lui Bertrand Russell”
2010: „Problema erorii categoriale la Gilbert Ryle”
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