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

MIHALI, CIPRIAN, CONF.UNIV.DR
Istorie şi Filosofie, Istoria filosofiei şi logică
Filosofie / Filosofie contemporană
www.eco.ifres.info
ciprianmihali@yahoo.fr

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)
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)
1. „Societatea de consum: abundenţa de lucruri, precaritatea sinelui”, prefaţa lucrării lui Jean
Baudrillard, Societatea de consum, Ed. Comunicare.ro, Bucureşti, 2005, pp. 9-29.
2. “De la spaţiul public la tehnologiile de sine”, în Artă, tehnologie şi spaţiu public, coord. Ciprian
Mihali, Ed. Paideia, Bucureşti, 2005.
3. « De l’identité-monument à l’identité-événement. Un passage impossible ? », in vol. Territoires
d’Europe. La différence en partage (dir. Violette Rey et Thérèse Saint-Julien), ENS Editions, Paris,
2005, pp. 79-95.
4. „Ontologia detaliului – sau rezistenţa prin stil a unui foucaldian discret”, in Comunicarea construieşte
realitatea. Aurel Codoban la 60 de ani”, Idea Design & Print, Cluj, 2009, pp. 63-71.
5. „Oraşul precar. Consideraţii asupra condiţiei distopice a spaţiilor urbane postcomuniste, in
Genealogii ale postcomunismului (coord. Adrian T. Sîrbu şi Alexandru Polgar), Idea Design & Print,
2009, pp. 267-282.
6. « La notion de sécurité », in Sécurité humaine et responsabilité de protéger. L’ordre humanitaire
international en question, Editions des archives contemporaines, Paris, 2009, pp. 23-33.
7. « Sécurité humaine et droits de l’homme », in Sécurité humaine…, ed.cit., pp. 33-43.
8. « La souveraineté comme responsabilité », in Securité humaine…, ed.cit., pp. 117-127.
Traduceri:
1. Jean Baudrillard, Jean Nouvel, Obiectele singulare. Filosofie şi arhitectură, Ed. Paideia, Bucureşti,
2005, 120 p.

2. Jacques Derrida, Deconstrucţia politicii, Idea, Cluj, 2006 (cu E. Cioc şi B. Ghiu).
3. Remo Guidieri, Abundenţa săracilor, Idea, Cluj, 2008 (cu Laura Tuşa Ilea).
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate
1. Uzuri ale filosofiei, Ed. Idea, Cluj, 2006, 200 p.
2. Dublu tratat de urbanologie (cu Augustin Ioan), Ed. Idea, Cluj, 2009, 225 p.
7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale
1. L’action. Actes de l’Université Européenne d’Eté du réseau OFFRES Prague 2004, coord. Ciprian
Mihali et Ondrej Svec, Idea, Cluj, 2005.
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)

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
5. Studenţi naţionali atraşi (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică)
- Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute) :
în perioada 2000-2010 – peste 60 de lucrări coordonate şi susţinute
- Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) :
- în perioada 2000-2010 – peste 30 de lucrări coordonate şi susţinute
- Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute)
- membru în 12 comisii doctorale din România şi Franţa.
- Post-doctoranzi (lista nominală)
6. Studenţi internaţionali atraşi (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)
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7. Membru in comitetul de redacţie la reviste ISI
8. Membru in comitetul de redacţie la reviste BDI
Din 2006:

Membru al redacţiei revistei ASPECTS, revistă a Programului „Aspects de l’Etat de droit et
démocratie” al AUF;

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)
2005-2006: participare la proiectul ştiinţific „Artă modernitate şi spaţiu public”, coordonat de conf.dr.
Dan Raţiu (Departementul de Filosofie al UBB), şi finaţat de CNCSIS;
2006-2008: participare la proiectul ştiinţific „MODERN”, coordonat de prof.dr. Sorin Alexandrescu,
director al Centrului de Excelenţă în Studiul Imaginii (CESI) de la Universitatea de
Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu din Bucureşti”; proiect finanţa de CNCSIS;
2009-2011 : participare la proiectul Cultură şi creativitate în epoca globalizării: Studiu privind
interacţiunile între politica culturală şi creativitatea artistică, 2009-2011, grant tip PN II_PCE_IDEI cod
ID-2469, director grant conf.dr. Dan-Eugen Raţiu (6 participanţi, 650.900 RON; 2009: 55.265 RON)
11. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi
valoarea)
- Programul masteral “Etat de droit et société civile”, master francofon interdisciplinar – finanţare
Agenţia universitară a Francofoniei pentru perioada 2009-2014, 10.000-15.000 euro/an
- Institutul Francofon Regional de Studii Strategice – Europa centrală şi orientală – finanţare Agenţia
universitară a Francofoniei: 30.000-50.000 de euro anual din 2008
12. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea)
2009-2011: coordonarea proiectului ştiinţific bilateral cu nr. 109/2008 PNII-Modul III Capacităţi
„Retorica justiţiei sociale şi percepţiile deliberative asupra statului de drept în Africa de Sud
post-apartheid şi România post-comunistă” între UBB şi Universitatea Cape Town (Africa de
Sud);
2009-2011: coordonarea proiectului de cercetare cu nr. 689/2009 grant tip PN II_PCE_IDEI cod ID-2407
„Pluralitatea surselor normative în construirea statului de drept postcomunist”(6 participanţi).
13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial
2003:

stagiu de cercetare postdoctorală la Institutul Internaţional Erasmus şi la Maison des Sciences
de l’Homme, Lille.
2004:
profesor invitat la Ecole Normale Supérieure – Lettres et Sciences Humaines, Lyon.
2003-2004: cursuri, seminarii şi conferinţe susţinute la Universităţile din Lille, Nice, la ENS-LSH Lyon.
2007:
profesor invitat la Ecole Normale Supérieure – Lettres et Sciences Humaines, Lyon.
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial
- 2005-2007 – coordonator internaţional al reţelei de cercetători “L’état de droit saisi par la philosophie”
(240 membri)
- din 2007 – membru în Comitetul de coordonare al Programului tematic “Aspects de l’Etat de droit et
démocratie” din cadrul Agenţiei universitare a Francophoniei;
- din 2008 – coordonator al Colectivului interdisciplinar “Figures de l’Etat de droit et institutionnalisation
du pouvoir” din cadrul AUF;
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15. Conferinţe invitate internaţionale
Iunie 2005: participare la conferinţa internaţională „Confidenţialitatea datelor medicale”, organizată de
EPOS-Health Consult şi Ministerul Sănătăţii, Bucureşti, cu conferinţa: „Intimitate, secret,
confidenţialitate” ; moderator al atelierului : „Puterea medicului, neputinţa medicinii”.
Iulie 2005: participare la Universitatea Europeană de Vară „Langues et languages. Compréhension,
argumentation, traduction”, în cadrul reţelei OFFRES, organizată de Ecole Normale
Supérieure din Paris. Organizator al atelierului „Enjeux de la traduction philosophique”.
Oct. 2005: organizarea colocviului internaţional „Jacques Derrida. Déconstruction de la politique”,
organizat de ARCHES şi New Europe College la Bucureşti. Participare cu conferinţa:
„L’intraduisible politique. Déconstruction, auto-immunité, précarité”;
Oct. 2005: participare la colocviul internaţional „La nouvelle Europe et l’identité frontalière”, organizat
de Iniţiativa Filosofică pentru Europa de Est din Polonia, la Bialowieza, cu conferinţa: „Audelà de la souveraineté. Quelle démocratie pour l’Europe à venir”;
Dec. 2005: participare la colocviul internaţional „L’Anti-Œdipe de Gilles Deleuze et Félix Guattari”,
organizat de Departamentul de Filosofie al Universităţii din Poitiers, Franţa, cu
intervenţia: „Territoires du capitalisme” (cu Emilian Cioc) ;
Mar. 2006: conferinţă la Institutul de Ştiinţe Umane (IWM) din Viena (Austria) cu tema: „De la
suveranitate
la
precaritate:
condiţia
vieţii
cotidiene
post-comuniste”
(http://www.rhetoricafrica.org/pdf/MihaliBetween%20sovereignty%20and%20precariousness.pdf) ;
Mai 2006: participare la colocviul internaţional „Maurice Blanchot”, la Universitatea din Bucureşti, cu
intervenţia: « Expériences de la négativité : Blanchot, Bataille, Foucault » ;
Sept. 2006: director al Universităţii Europene de Vară „L’Europe à venir : sécularisation, justice,
démocratie”, organizată de reţeaua OFFRES, asociaţia ARCHES şi UBB Cluj.
Feb. 2007: participare la colocviul internaţional „Guy Debord”, organizat de Parlamentul Filosofilor la
Strasbourg, cu conferinţa: „La société postcommuniste: triomphe ou échec du spectaculaire
intégré?” (http://www.ifres.info/europe-centraleorientale/IMG/doc/Debord_Strasbourg_Mihali_final-revu.doc)
Dec. 2007: participare la seminarul internaţional „Justice et histoire”, organizat de Universitatea din
Belgrad şi reţeaua OFFRES;
Iunie 2008: participarea la colocviul internaţional „Normes, valeurs et rationalité”, organizat de
Universitatea din Skopje (Macedonia) şi reţeaua OFFRES; intervenţie cu conferinţa:
„Securité humaine et droits de l’homme”;
Sept. 2008: participare la Universitatea europeană de vară a reţelei OFFRES „Usages de la norme:
savoirs, politique, société”, Saranda (Albania), cu conferinţa: „La ville précaire: sur la
condition dystopique de l’espace urbain postcommuniste”; (http://www.ifres.info/europecentrale-orientale/IMG/doc/La_ville_precaire.doc)
Oct. 2008: organizarea şi participarea la atelierul franco-român „Habiter en passant: la ville
contemporaine au défi de l’habitation et de la migration”, organizat de asociaţia ARCHES la
Bucureşti, cu conferinţa „Habiter sur trajectoire” (cu Augustion Ioan);
Ian. 2009: participare la conferinţa internaţională „L’édition en sciences humaines dans l’Europe
élargie”, organizată de EHESS la Paris;
Mar. 2009: participarea la dezbaterea „Urbanology – Crash courses on a science in crisis”, organizată de
Muzeul naţional de artă contemporană (MNAC) şi Ambasada Olandei la Bucureşti;
Iulie 2009: participare la Universitatea europeană de vară „Nouvelles figures de l’Etat: violences, droit et
société” a reţelei OFFRES la Toulouse; coordonarea atelierului de metodologia cercetării;
Iulie 2009: misiune ştiinţifică la Universitatea din Cape Town, în cadrul proiectului de cercetare
bilaterală „Retorica justiţiei în România postcomunistă şi Africa de Sud postapartheid”;
Oct. 2009: participare la colocviul internaţional „Penser les espaces intermédiaires en Europe”, Ecole
Normale Supérieure de Lyon, cu conferinţa: „De l’intermédiaire dans la philosophie de
l’espace”;
Nov. 2009: participare la colocviul internaţional „L’intellectuel public en Europe, 1989-2009”, organizat
de Institutul Cultural Român la Paris, cu intervenţia: „Sur quoi fonder une base intellectuelle
pour l’Europe de demain ? Approche critique d’une question”
(http://lapenseelibre.fr/contenudesnumeros.aspx) ;
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Activitate ştiinţifică şi instituţională în cadrul Agenţiei universitare a Francofoniei
Iunie 2005: organizarea conferinţei regionale « Enjeux de l’état de droit dans les pays de l’Europe
Centrale et Orientale » a reţelei AUF « L’état de droit saisi par la philosophie » (Cluj).
Participare cu conferinţa : „A-t-on coupé la tête du roi ? Les trois régimes de la
souveraineté”.
Mar 2006: participare la videoconferinţa Nuit de la philosophie, organizată de Universitatea Québec din
Montreal şi Agenţia universitară a Francofoniei;
Iulie 2006: participare, din partea Agenţiei universitare a Francofoniei, la al doilea Forum Mondial al
drepturilor omului de la Nantes; organizarea şi moderarea mesei rotunde cu tema « Inégalités
et droits de l’homme » ;
Nov. 2006: organizarea seminarului regional al doctoranzilor francofoni şi a reuniunii responsabililor de
studii francofone din Europa Centrală şi Orientală, organizator principal AUF, la Cluj;
2007:
participarea la atelierul ştiinţific „Sécurité humaine et responsabilité de protéger”, organizat
de Programul tematic „Aspects de l’Etat de droit et démocratie” al AUF la Cairo, Egipt
(aprilie şi septembrie);
2007:
participarea la reuniunile atelierului ştiinţific „Les enjeux de la recherche francophone”
organizat de Programul tematic „Aspects de l’Etat de droit et démocratie” al AUF la Dakar,
Senegal (aprilie) şi Cluj (august);
Iunie 2007: misiune internaţională exploratorie AUF în Iran (universităţi din Teheran şi Ispahan);
conferinţă cu tema „Suveranitate şi precaritate în ţările postcomuniste” la Institutul de
Filosofie din Teheran;
2008:
organizarea şi participarea la reuniunile atelierului ştiinţific „Enjeux de la formation
francophone” organizat de Programul tematic „Aspects de l’Etat de droit et démocratie” al
AUF la Cluj (mai) şi Sibiu (octombrie);
iunie 2008: participarea ca reprezentant al rectorului AUF la reuniunea reţelelor instituţionale ale
Organizaţiei internaţionale a Francofoniei , Bucureşti;
iulie 2008: misiune internaţională de expertiză ca observator din partea AUF la Universitatea din Pretoria
(Africa de Sud), cu ocazia Procesului fictiv al drepturilor omului (ediţia a 17-a);
nov. 2008: organizarea şi participarea la atelierul de reflecţie „Géopolitique de la francophonie),
organizat de Programul tematic „Aspects de l’Etat de droit et démocratie” al AUF la Iaşi;
dec. 2008: organizarea şi participarea la reuniunea ştiinţifică a reprezentanţilor regionali francofoni a
universităţilor din Oceanul Indian, organizată de Programul tematic „Aspects de l’Etat de
droit et démocratie” al AUF la Antananarivo (Madagascar);
2009:
organizarea şi coordonarea reuniunilor atelierului ştiinţific „Méthodologie de la recherche en
philosophie politique et juridique” organizate de Programul tematic „Aspects de l’Etat de
droit et démocratie” al AUF la Paris (februarie) şi Cluj (septembrie);
2009:
organizarea şi coordonarea reuniunilor atelierului ştiinţific „Les enjeux de la recherche
pluridisciplinaire et ses méthodes d’évaluation” organizate de Programul tematic „Aspects de
l’Etat de droit et démocratie” al AUF la Paris (aprilie) şi Cluj (octombrie);
2009:
organizarea şi coordonarea reuniunilor colectivului ştiinţific „Figures de l’Etat et
institutionnalisation du pouvoir” organizate de Programul tematic „Aspects de l’Etat de droit
et démocratie” al AUF la Cluj (aprilie) şi Dakar (octombrie);
2010:
organizarea şi coordonarea reuniunilor atelierului ştiinţific „Existe-t-il une communauté
francophone?” organizate de Programul tematic „Etat de droit, démocratie et société” al AUF
la Paris (martie) şi Cluj (iulie)
2010:
organizarea şi coordonarea reuniunilor atelierului ştiinţfic „Droit, politique et religion”, in
Programul tematic „Etat de droit, démocratie et société” al AUF la Cluj (mai) şi Cluj (sept).
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale
Organizator principal, ca responsabil pentru Europa centrală şi orientală al reţelei OFFRES (Organisation
Francophone pour la formation et la recherche européene en sciences humaines, www.offres.ro), a cinci
ediţii ale Universităţii europene de vară OFFRES (Paris, Cluj, Lyon, Saranda, Toulouse). Atragerea,
pentru această manifestare, la care participă în fiecare an, peste 80 de invitaţi din 16 ţări, a unor finanţări
externe (între 5.000 şi 20.000 de euro anual): AUF, Ministerul francez al Afacerilor Externe, Ministerul
francez al Educaţiei, Ministerul român al Afacerilor Externe, Fundaţia pentru o Societate Deschisă etc.
Membru în Consiliul ştiinţific al reţelei OFFRES.
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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.)
Activităţi organizate în cadrul IFRES-ECO Cluj
Începînd cu anul 2005, echipa de cercetători francofoni de la Facultatea de Istorie şi Filosofie şi de la
Facultatea de Drept, pe care o coordonez, a organizat periodic manifestări ştiinţifice şi reuniuni
administrative ale Programului „Aspects de l’Etat de droit et démocratie” ‚devenit in 2009 „Etat de droit,
démocratie et société” din cadrul Agenţiei universitare a Francofoniei (peste 720 de universităţi membre).
Astfel, în ultimii cinci au am organizat peste 20 de asemenea manifestări, cu participarea a peste 50 de
profesori şi cercetători din ţări reprezentative ale francofoniei: Canada, Franţa, Egipt, Senegal, Africa de
Sud, Vietnam, Algeria, Camerun, Belgia, Macedonia, Brazilia, Cambogia etc.
Începînd cu anul 2008, aceste reuniuni au loc în cadrul Institutului Francofon Regional de Studii
Strategice – Europa Centrală şi Orientală („Stat de drept şi societate civilă”), IFRES-ECO,
www.eco.ifres.info, inaugurat la 3 noiembrie 2008 în prezenţa rectorului UBB, dl. Andrei Marga, şi a
directorului biroului regional pentru Europa centrală şi orientală al AUF, dna Liliane Ramarosoa.
IFRES-ECO Cluj face parte dintr-o reţea de 8 institute francofone interdisciplinare aflate sub egida AUF
Paris şi distribuite în toate zonele majore ale francofoniei: Canada, Franţa, Egipt, Senegal, Africa de Sud,
Vietnam.
El este singurul institut de acest gen din Europa centrală şi orientală şi a fost acreditat de AUF şi UBB ca o
recunoaştere a implicării profesorilor şi cercetătorilor în ştiinţe umane şi juridice de la UBB în promovarea
şi diseminarea cercetării ştiinţifice francofone.
În anul 2009, IFRES-ECO a organizat conferinţe cu prestigioase personalităţi din România şi din lume,
din domeniul filosofiei, ştiinţelor juridice, ştiinţelor politice (Rémo Guidieri, Patrick Michel, Ghania
Graba, Bogdan Ghiu, Patrick Michel, Philippe Salazar, Sylvère Lotringer, Jacques Soppelsa, Manfred
Peters, etc.), precum şi mese rotunde şi colocvii cu participare internaţională, dar şi ateliere şi seminarii
proprii de lucru.
În octombrie 2009, a avut loc lansarea masterului francofon interdisciplinar „Etat de droit et société
civile”, acreditat de UBB şi admis spre finanţare ca filieră francofonă de către AUF pentru o perioadă de
şase ani. La acest master predau profesori din 11 universităţi române şi străine membre ale consorţiului
masterului.

Data:

19 martie 2010

Semnătura:

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
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