ROMÂNIA

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca
Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22
Fax: 40 - 264 - 59.19.06
E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

RECTORATUL

Universitatea Babeş-Bolyai
Competiţia Excelenţei 2010
Dosar individual
Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009
Nume, prenume, grad did.
Facultatea, Catedra
Domeniul ştiinţific
Adresa paginii web personale
Adresa e-mail

VASILE MUSCA, PROFESOR UNIVERSITAR DOCTOR
Istorie si Filosofie, Catedra de Istoria Filosofiei Antice si Medievale
Filosofie / Istoria filosofiei grecesti, Filosofia romantismului german
vasilemusca@yahoo.co.uk

Criteriul I – Output
1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI (cu menţionare factorului de impact în cazul
celor cotate)

2. Articole ştiinţifice publicate în ISI proceedings

3. Articole ştiinţifice indexate în BDI (din lista CNCSIS)

1. Il neoplatonismo fra la sua epoca e la nostra, Studia Universitatis Babes-Bolyai.
Theologia Graeco-Catholica Varadiensis, Nr. 1-2008, pp. 167-183
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)

1. Il neoplatonismo tra passato e presente, Chora. Revue d’etudes anciennes et medievales.
Philosophie. Theologie. Sciences. Nr. 5/2007, pp. 141-156
2. La filosofia del rinascimento in due interpretazioni romene: P.P. Negulescu, Mircea
Florian, L’immagine riflessa, Romeni in Italia e italiani in Romania, Atti del convento
italo-romeno di Foligno, 22-25 febbraio 2007, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2008, pp.
105-120
3. Iluminism şi istorism, în vol. Aufklärung heute-Iluminismul astăzi, (coord. R. Schubert, A.
Todoca), Cluj, Presa Universitară Clujeană, 2008, pp. 281-326.
4. Fenomenologia spiritului. Hegel şi Napoleon văzuţi din balconul istoriei, în vol. 230 de
ani de la înfiinţarea eparhie române unite cu Oradea-Mare – Trecut, prezent, viitor
(coord. Al. Buzalic, M. Popescu), Cluj, Presa Universitară Clujeană, 2008, pp. 221-232
5. La democratie du sophiste et la democratie du philosophe ou la democratie entre la
quantite et la qualite, în vol. Ipostaze ale politicului, paradigme filosofice clasice şi
moderne (coord. Adela Cîmpean, Laura Ilinescu), Cluj, Eikon, 2008, pp. 7-48

5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate

1.
Discurs despre filosofie, (224 p.), Cluj, Grinta, 2005
2.
La philosophie dans la cite. Trois fables de philosophie politique et une introduction, (152
p.), Cluj, Grinta, 2008
3.
Iluminism şi istorism, (190 p.), Cluj, Grinta, 2008
4.
Spusul şi de nespusul. Mediţii, însemnări, aforisme, (243 p.), (ed. a II-a adăugită), Cluj,
Eikon, 2008
5.
Încercare asupra filosofiei româneşti. Schiţa unui profil istoric, (199 p.), (ed. a II-a), Cluj,
Grinta, 2009
6.
Introducere în filosofia lui Platon, (212 p.), (ediţia a III-a, revăzută), Oradea, Aion, 2009
7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale

Fragmentele de la Athenäum , (traducere), (153 p.), Cluj, Grinta, 2009
Filosofia politică a lui Platon, (în colaborare cu A. Baumgarten), (336 p.), Iaşi, Polirom, 2006
D. D. Roşca, Existenţa tragică, (îngrijire de ediţie, studiu introductiv, note), (124 p.), Cluj,
Grinta, 2009
8. Brevete internaţionale
9. Brevete naţionale
10. Impact tehnologic al brevetelor: resurse financiare extrabugetare atrase în relaţie cu

economia
11. Realizări artistice naţionale şi internaţionale (Domeniul Arte)
(Expoziţii, spectacole, concerte, publicaţii, filme, înregistrări)

2

Criteriul II – Prestigiu profesional
1. Citări ale articolelor ISI listate la Criteriul I

2. Alte citări ale lucrărilor listate mai sus

3. Citări în perioada 2005-2009 ale articolelor anterioare anului 2005

4. Distincţii, premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale

1996, premiul V. Conta al secţiei de filosofie-psihologie-teologie al Academiei Române pentru
volumul Filosofia ideii naţionale la L. Blaga şi D. D. Roşca (Cluj, Biblioteca Apostrof, 1996).
5. Studenţi naţionali atraşi (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică)
- Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute) 40
- Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) 25
- Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) 25

2009, 2008, 2007, 2006, 2005
an
nume doctor
2005 Cerasel Cuteanu
2006

2007

2008

Maria-Cristina Andrieş
Elena Mihai
Daniela Maci
Daniela Gilda Vălcan
Mihai Maga
Claudiu Veres
Dionysios TsoukalasKotsiris
Ioan F. Pop
Mihai Maci
Dan Sima
Laura Maria Miclea
Liliana Bota
Pop Radu Florin
Ana Ocoleanu
Andrei Bereschi

2009

Pop Lucian Eugen
Rigan Lorand
Adrian Cotora

Adela Cimpean

titlu teza
Europa modernă ca filosofie a păcii eterne. Leibniz şi
Kant
Ipostazele retoricului în cultura şi filosofia greacă
Aristotel, biologul. Influenţe ale ideilor biologice în
filosofia sa generală
Conceptul de moarte în gândirea filosofiei româneşti
Antichitatea în filosofia lui Nietzsche
Filosofia politică a lui Marsilio din Padova
Problema subiectivităţii la Kant
Educaţia fizică în concepţia lui Platon
Între elenism şi creştinism
Heidegger şi teologia
Problema participaţiei de la Platon la Plotin
Sistemul educaţional în dialogurile platoniciene
Psyche kai soma. Relaţia dintre suflet şi corp în filosofia
plotiniană
Imaginea divinităţii în epoca elenistică
Tendinţe actuale în filosofia
germană în timpul celui de-al treilea Reich
Mitologie politică şi logică a mitului în opera şi în
tradiţia platoniciană
Leibniz şi modernitatea conceptelor sale în operă şi secol
Critica democraţiei în filosofia politică a lui Platon
Cosmologia în antichitatea târzie. Fundamentele
astrologiei între Traditio antiqua hermeneutica
ptolemaică
Cetatea greacă între utopie şi realism. Teorii ale
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Telegdi Aron
Draguţ Iulia
Vlad Moldovan
Gicaru Cătălin
Cristinel Trandafir
Ciocan Horia

degenerării politice la Platon şi Aristotel.
Filosofia politica a lui Immanuel Kant
John Locke si constituirea gândirii moderne despre
societate.
Hermeneutica la F. D. E. Schleiermacher
Constituirea inconstientului. Arthur Schopenhauer. O
interpretare din punct de vedere psihanalitic.

Semnificaţia conceptelor de valoare şi ierarhie în
gândirea lui Friedrich Nietzsche
Gândirea lui Nietzsche şi presocraticii

- Post-doctoranzi (lista nominală)
6. Studenţi internaţionali atrasi (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică)
- Îndrumare lucrari de licenta (număr lucrări susţinute)
- Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute)
- Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute)
- Post-doctoranzi (lista nominală)
7. Membru in comitetul de redacţie la reviste ISI
8. Membru in comitetul de redacţie la reviste BDI
9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează
şi valoarea)
10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea)
11. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi
valoarea)
12. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea)
Director proiect CNCSIS tip A, cod 1389, cu titlul Gîndirea politică a lui Platon şi Aristotel, fundament al
construcţiei europene, 2005 – 2008, suma aprobată 44.219,2 Ron.
13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial
15. Conferinţe invitate internaţionale
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale
Organizator si membru al comitetului stiintific pentru colocviul internaţional „Plotin şi confluenţa
tradiţiilor”, Cluj-Napoca/Bistriţa, 23-26 mai 2007

III. Realizare remarcabilă
(Descrieţi într-o manieră cât mai accesibilă (în maximum 1 pagină) cea mai importantă realizare
ştiinţifică/tehnică/artistică din ultimii 5 ani şi impactul acesteia.)
Data:

Semnătura:

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
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