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FIȘA DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII ȘTIINȚIFICE A DOCTORANZILOR
Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice

Domeniu: FILOSOFIE_anul I_2015

DESCRIPTORI

1.Articole științifice publicate in extenso în reviste cotate Web of Science cu factor de impact

2.Articole științifice publicate in extenso în reviste indexate fără factor de impact
Sîrghea Robert, The Symbol as a spiritual expression of life, în volumul colectiv: Inventica
2015. Iași – Romania, Editor: Prof. univ. dr. ing. Boris Plahteanu, Editura Universității
”Gheorghe Asachi”, 2015, ISSN: 1884-7880, pp. 214-219.

3.Articole științifice publicate in extenso în reviste indexate BDI
Dorin Cozan, About a scholastic of our days,în Journal: Meta: Research in Hermeneutics,
Phenomenology, and Practical Philosophy, Secțiunea Book reviews, Vol. VII, No. 2 , Editura
Alexandru Ioan Cuza University Press, Iasi, 2015, pp. 410-414, ISSN: 2067-3655.

4.Articole științifice publicate in extenso în volumele conferințelor:
- indexate ISI
- indexate în BDI
- alte categorii

5.Articole publicate în dicționare și enciclopedii:
- edituri academice internationale:
- alte edituri internationale:
- edituri academice naționale
- alte edituri naționale

6.Contracte de cercetare științifică în instituții academice (universități, institute ale Academiei
Române, institute naționale de cercetare, institute de cercetare din străinătate, alte categorii de
institute academice):
- contracte internaționale – director:
- contracte internaționale – membru:
- contracte naționale – director:
- contracte naționale – membru:
7.Contracte de cercetare în mediul de afaceri și sectorul public:
- organizații international:
- firme multinaționale:
- firme naționale:
- organizații administrative naționale:

1. Sîrghea Robert, Asociația Conexionis – fondator și preşedinte.
- alte organizații publice de nivel national:

1. Sîrghea Robert, Expert învățământ în cadrul proiectului „Perfecționarea cadrelor didactice din
învățământul preuniversitar care predau disciplina Religie” (contract
POSDRU/157/1.3/S/134267), proiect derulat de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, în calitate
de beneficiar și de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, respectiv Centrul de Studii
Interdisciplinare în calitate de instituție parteneră.
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8. Lucrări ştiinţifice prezentate  la manifestări ştiinţifice internaţionale:
Eugenia Zaițev: Frumusețea urâtului și urâtul frumuseții, Conferința Științifică Internațională,
ediția a I-a, Tema: „Școala Internațională de metodologie în științele socio-umane”, Universitatea
de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie și Filosofie – Departamentul Filosofie și Antropologie,
Chișinău, 19 noiembrie 2015.
Sîrghea Robert, „The Symbol as a spiritual expression of life” la sesiunea internațională de
comunicări științifice: Inventica 2015. Iași – Romania, organizată de Universitatea ”Alexandru
Ioan Cuza” și Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, 24-26 Iunie 2015.

Sîrghea Robert, „De la limbaj la simbol. Tendințe actuale de interpretare”, la Conferința
Științifică Internațională (ediția I-a – 2015): International Methodological School in Social and
Human Sciences, organizată de Universitatea de Stat din Moldova și Departamentul de Filosofie și
Antropologie al Facultății de Istorie și Filosofie, Chișinău, 19-20 nov. 2015.
9. Lucrări ştiinţifice prezentate  la manifestări ştiinţifice naţionale:

Eugenia Zaițev: Echitatea ca tribunal interior în gândirea kantiană, al VII-lea colocviu anual al
Centrului de Hermeneutică, Fenomenologie şi Filosofie Practică, Tema: „Tensiuni ale dreptății:
între subiectivitate și normativitate”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași,
12-14 noiembrie 2015


