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Informaţii personale  

Nume / Prenume Stan Gerard Leonid 

E-mail Adresă serviciu: gstan@uaic.ro 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 18.07.1970 

Sex Masculin 

  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Învăţământ universitar, cadru didactic 

Experienţa profesională  

Perioada 2006-prezent 

Postul ocupat Conferenţiar universitar  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Predare de cursuri şi seminarii de Teoria cunoașterii (anul I, Secţia de Filosofie), 
Filosofie analitică (anul III, Secţia de Filosofie), Cunoaştere şi comunicare (anul III, 
secţia de Comunicare şi Relaţii publice), Construcția mesajului publicitar (anul II, 
secţia de Comunicare şi Relaţii publice), Managementul  imaginii publice (Anul III, 
secţia de Comunicare şi Relaţii publice), Branding (anul I, Master Relaţii Publice şi 
Publicitate), Campanii de publicitate (anul II, Master Relaţii Publice şi Publicitate) 
- Îndrumare studenţi în realizarea lucrărilor de licenţă şi a dizertaţiilor de master 
- Participare la activităţi de cercetare (conferinţe, elaborare de studii ştiinţifice, 
participare în comisii de doctorat etc.) 
- Director al Departamentului de Ştiinţe ale Comunicării şi Relaţii Publice,  
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi (2012 - 2016) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, B-dul Carol I, nr.11, Iaşi, 700506, România; 
www.uaic.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ public / universitar 

Perioada  2002-2006 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Predare de cursuri şi seminarii de Teoria cunoaşterii (anul II, Secţia de Filosofie), 
Filosofie analitică (anul III, secţia de Filosofie), Pragmatism american (Master, Studii 
americane, Facultatea de Litere), Reconstrucţia pragmatică a filosofiei (Master, 
Filosofie, anul I), Ontologie (anul II, Filosofie). 
- Îndrumare studenţi în realizarea lucrărilor de licenţă şi a disertaţiilor de master 
- Participare la activităţi de cercetare (conferinţe, elaborare de studii ştiinţifice, 
participare în comisii de doctorat etc.) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, B-dul Carol I, nr.11, Iaşi, 700506, România; 
www.uaic.ro 
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ public / universitar 

Perioada 1998-2002 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Predare de cursuri şi seminarii de Teoria cunoaşterii (anul II, Secţia de Filosofie), 
Filosofie analitică (anul III, secţia de Filosofie), Pragmatism american (Master, Studii 
americane, Facultatea de Litere), Reconstrucţia pragmatică a filosofiei (Master, 
Filosofie, anul I), Ontologie (anul II, Filosofie). 
- Îndrumare studenţi în realizarea lucrărilor de licenţă şi a disertaţiilor de master 
- Participare la activităţi de cercetare (conferinţe, elaborare de studii ştiinţifice etc.) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, B-dul Carol I, nr.11, Iaşi, 700506, România, 
www.uaic.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ public / universitar 

Perioada 1995-1998 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Predare de seminarii de Teoria cunoaşterii (anul II, Secţia de Filosofie), Filosofie 
analitică (anul III, secţia de Filosofie), Ontologie (anul II, Filosofie). 
- Participare la activităţi de cercetare (conferinţe, elaborare de studii ştiinţifice etc.) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, B-dul Carol I, nr.11, Iaşi, 700506, România; 
www.uaic.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ public / universitar 

Educaţie şi formare  

Perioada  25.08.2003 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Doctor în Filosofie cu teza Paradigme ale înţelegerii ideii de legitate, 
calificativul foarte bine, distincţia cum laudae (2003), coordonator prof. dr. Teodor 
Dima.  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

În stagiul pregătire doctorală am susţinut examene de teoria cunoaşterii, filosofia 
ştiinţei şi filosofie analitică; în teza de doctorat am căutat răspunsuri la patru întrebări 
fundamentale pentru filosofia ştiinţei: 1.Care sunt momentele esenţiale pentru 
începuturile interogaţiei filosofice cu privire la conceptul de lege a naturii? 2.Care 
sunt principalele categorii de legi ale ştiinţei? 3.Prin ce se poate deosebi un enunţ 
asemănător legii de un enunţ de lege autentic? 4.Cum poate fi gândită natura sau 
esenţa legilor? 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi 

Perioada 1995-1996 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de studii aprofundate în Filosofie, Specializarea Filozofie şi Spiritualitate 
Răsăriteană  cu dizertaţia Conceptul de lege în filosofia lui Vasile Conta, coordonator 
prof. dr. Teodor Dima 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Metafizica răsăriteană, Hermeneutica, Etica creştină, Teoria argumentării.  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi 
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Perioada 1990-1995 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă (de merit), specializarea  Filosofie; lucrare de licenţă în domeniul 
teoriei cunoaşterii cu titlul Reflexiv şi constructiv în cunoaştere, coordonator 
prof.univ.dr. Ştefan Celmare; şef de promoţie. 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Logică generală, Logică formalizată, Istoria filosofiei antice şi medievale, Teoria 
argumentării, Istoria filosofiei moderne şi contemporane, Ontologie, Teoria 
cunoaşterii, Epistemologie, Hermeneutică, Metafizică, Semiotică, Antropologie. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi 

Perioada 1984-1988 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de bacalaureat, profilul mecanic 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Matematică, Fizică. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Liceul Industrial Buhuşi, Jud. Bacău 

Stagii  de perfecţionare  

Perioada 1 aprilie 2011 - 31 martie 2012 

 Şcoala postdoctorală din cadrul proiectului „Societatea bazată pe cunoaştere – 
cercetări, dezbateri, perspective” – POSDRU/89/1.5/S/56815 

Perioada   0ctombrie 2003 – Decembrie 2003 

 Stagiu de cercetare ştiinţifică la Centrul de Cercetări Semiologice al Universităţii din 

Neuchâtel (2003), supervizor ştiinţific prof. dr. Denis Miéville. 

Aptitudini şi competenţe personale  

Limba maternă Româna 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  
 

Utilizator 
independent 

 
Utilizator 

experimentat 
 

Utilizator 
independent 

 
Utilizator 

independent 
 

Utilizator 
independent 

Limba franceză  
 

Utilizator 
independent 

 
Utilizator 

experimentat 
 

Utilizator 
independent 

 
Utilizator 

independent 
 

Utilizator 
independent 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă probat în activitatea didactică şi de cercetare, capacitate de adaptare 
la medii multiculturale, o foarte bună capacitate de comunicare obţinută prin 
experienţa didactică de 26 ani, capacitate probată de a asimila noi abilităţi şi 
informaţii. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Am fost timp de 4 ani director al Departamentului de Științe ale Comunicării și Relații 
publice (2012 – 2016). Am capacitatea şi aptitudinile necesare pentru a coordona 
oameni, administra proiecte şi bugete în timpul activităţilor profesionale şi ştiinţifice. Am 
capacitatea de a lua decizii in condiţii de stres, capacitate de evaluare a abilităţilor 
profesionale ale colaboratorilor, de alocare a task-urilor, de monitorizare a echipei de 
lucru. În plus, am condus trei ani (2002-2008) Cercul de Filosofie Analitică organizat 
împreună cu studenţii Facultăţii de Filosofie din Iaşi. Coordonez în fiecare an universitar 
aproximativ 13 studenţi ce îşi elaborează lucrarea de licenţă şi 4 masteranzi ce îşi 
elaborează disertaţia.  
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Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Utilizare pachetul Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint) 

Alte competenţe şi aptitudini Deţin competenţe de cercetare ştiinţifică şi evaluare consolidate şi probate de-a 
lungul carierei  ştiinţifice şi didactice:  am făcut parte din mai multe echipe de cercetare, 
am participat ca referent în comisiile pentru susţinerea publică a 30 de teze doctorat în 
mai multe centre universitare, din numeroase comisii de concurs pe posturi didactice și 
de cercetare, de evaluare în cadrul examenelor de admitere, licenţă, etc. 

 

Informaţii suplimentare A. Publicaţii: Am publicat până acum două volume de autor (Ordinea naturii şi legile 
ştiinţei, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2004, 377 p., ISBN 973-703-
010-9; Cunoaştere şi adevăr, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2006, 
250 p., ISBN 973-703-148-2, 978-973-703-148-8), un volum în calitate de coautor, 4 
cursuri universitare, 40 de articole şi studii în reviste ştiinţifice şi 16 capitole în volume 
colective. 
B. Proiecte de cercetare pe bază de contract (ca propunător de proiect):  
1. Adevărul ca acord între membrii unei comunităţi epistemice, finanţat prin proiectul 
„Societatea bazată pe cunoaştere – cercetări, dezbateri, perspective” – 
POSDRU/89/1.5/S/56815 derulat prin Academia Română, Filiala Iaşi, 1.04.2011– 
1.04.2012.  
C. Proiecte de cercetare pe bază de contract (ca membru al echipei de cercetare)  
1. Reprezentarea străinului în filosofia românească (contract nr. 33531 / 2002, tema nr. 
38, cod CNCSIS: 307), director de proiect prof. dr. Ştefan Afloroaei;  
2. Ideea europeană în filosofia românească. Dificultăţi în reconstrucţia ei actuală 
(contract 33373 / 2004, tema nr. 1, cod CNCSIS 646 ), director de proiect prof. dr. 
Ştefan Afloroaei;  
3. Ideea europeană în filosofia românească. Dificultăţi în reconstrucţia ei actuală  II 
(contract 34700 / 2005 – 2006 act adiţional, tema nr. 1, cod CNCSIS 646), director de 
proiect prof. dr. Ştefan Afloroaei;  
4. „Societatea bazată pe cunoaştere – cercetări, dezbateri, perspective” – 
POSDRU/89/1.5/S/56815, manager de proiect prof. dr. Nicu Gavriluţa. 
D. Participări la simpozioane, conferinţe naţionale şi internaţionale: am participat 
la peste 34 de simpozioane, conferinţe naţionale şi internaţionale 
E. Membru în societăţi stiinţifice: 
1.Membru al Societăţii Române de Filosofie Analitică (din 2008). 
2.Membru al Seminarului de Logică discursivă, Teoria argumentării şi Retorică  
din cadrul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Al. I. Cuza” 
Iaşi (din 2005) 
3.Membru al Centrului de Hermeneutică, Fenomenologie și Filosofie practică din 
cadrul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi 
(din 2004) 
F. Membru în comisii de experţi: 
1.Membru al CNADTCU (martie 2011-iulie 2012), comisia de Filosofie. 

  

Anexe Documentele anexate CV-ului sunt următoarele: lista lucrărilor ştiinţifice publicate şi 
lista comunicărilor ştiinţifice 
3.10.2022 

 
Conf. dr. Gerard Stan 

 
 


