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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  Lector univ.dr. al Universităţii "Danubius", Galaţi, Facultatea de 

Comunicare şi Relaţii Internaţionale  

Nume / Prenume    Ionuţ Ştefan 

Adresă(e) Hipodrom , Aleea Cinematografului,nr. 4, Bl.H4 , Et.4  , Ap.18 , Sc.1 ; 

Brăila 810271  ; România 

Mobil  -  0741 046 309 

E-mail(uri)  ionutstefan1977@yahoo.com ; johnny_coldman@yahoo.com;  

ionut.stefan@univ-danubius.ro  

  

Naţionalitate(-tăţi)     română 

  

Data naşterii  16. 06. 1977 

  

Sex  masculin 

  

Locul de muncă vizat / 

Domeniul ocupaţional 

Universitatea "Danubius" Galaţi, Facultatea De Comunicare şi Relaţii 

Internaţionale 

  

Experienţa profesională Am fost  profesor suplinitor catedra de socio-umane, pe rând: Gr. Şc. 

"Edmond Nicolau" Brăila, Gr. şc. "Elena Doamna" Galaţi, Liceul Teoretic 

„Panait Cerna” Braila unde am desfăşurat activitate de predare la catedră . 

Am fost profesor asociat în anul universitar 1 X 2006 - 1 X 2007 în cadrul 

Universităţii "George Bariţiu", Centrul de Studii Brăila, Facultatea de 

Educaţie Fizică şi Sport. Începând cu anul universitar 2009-2010 sunt şef 

lucrări practice asociat în cadrul Universităţii "Dunărea de Jos", Galaţi, 

Facultatea de Medicină şi Farmacie, Departamentul de Ştiinţe Morfologice. 

De asemenea începând cu anul universitar 2010-2011 sunt lector univ. dr. 

titular în cadrul Universităţii "Danubius", Galaţi, Facultatea de Comunicare 

şi Relaţii Internaţionale 

  

mailto:ionutstefan1977@yahoo.com
mailto:johnny_coldman@yahoo.com
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Perioada    2004-2005 profesor suplinitor calificat Gr. Şc. "Edmond Nicolau" Brăila, 

catedra de socio-umane. 

   2005- 2006 profesor suplinitor calificat Gr.  Şc. "Elena Doamna", Galaţi, 

catedra de socio-umane. 

   2006- 2009 profesor suplinitor calificat Liceul Teoretic "Panait Cerna", 

Brăila, catedra de socio-umane 

   2006- 2007 profesor asociat în cadrul Universităţii "George Bariţiu", 

Centrul de Studii Braila, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport. 

   2009 - 2013 şef lucrări practice asociat în cadrul Universităţii "Dunărea de 

Jos", Galaţi, Facultatea de Medicină şi Farmacie, Departamentul de Ştiinţe 

Morfologice. 

  începând cu anul universitar 2010-2011 sunt lector univ. dr. titular în cadrul 

Universităţii "Danubius", Galaţi, Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Studii 

Europene, actual Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale. 

Funcţia sau postul ocupat - profesor suplinitor calificat catedra de socio-umane, profesor asociat în 

cadrul Universităţii "George Bariţiu", şef lucrări practice asociat în cadrul 

Universităţii "Dunărea de Jos", Galaţi, Facultatea de Medicină şi Farmacie, 

Departamentul de Ştiinţe Morfologice, lector univ. dr. titular în cadrul 

Universităţii "Danubius", Galaţi, Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Studii 

Europene. 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

- predarea disciplinelor socio-umane: logica, filosofia, psihologia, curs 

opţional de psihanaliză, sociologie şi studii sociale 

- predarea în cadrul Universităţii "George Bariţiu", Centrul de Studii Brăila, 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport a disciplinelor; sociologie sportivă, 

psihologie sportivă. 

- predarea în cadrul Universităţii "Dunărea de Jos", Galaţi, Facultatea de 

Medicina şi Farmacie, Departamentul de Ştiinţe Morfologice a următoarelor 

discipline: bioetică si deontologie medicală, sociologie medicală, psihologie 

medicală, psihologie generală, metode de cercetare în cadrul ştiinţelor 

medicale 

- predarea, începând cu anul universitar 2010-2011, în cadrul Universităţii 

"Danubius", Galaţi, Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene a 

disciplinelor de: Ideologii politice contemporane, curs şi seminar; Metode şi 

tehnici de cercetare în ştiinţele sociale şi politice, curs şi seminar; seminariile 

la Cultură şi civilizaţie europeană, Sud-estul european in context 

international cursuri ţinute de academicianul Răzvan Theodorescu , 

seminariile la disciplina Sisteme politice contemporane, curs tinut de lector 

univ. Dr. Constantin Balan 

- predarea, începând cu anul universitar 2011-2012, în cadrul Universităţii 

„Danubius”, Galaţi, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale a 

următoarelor discipline: Introducere în ştiinţe sociale, curs; Filosofia culturii, 

curs, şi seminar; Sociologia opiniei publice, curs; Concepte şi metodologii de 

cercetare în ştiinţele sociale şi politice, curs; Filosofii contemporane, curs şi 
seminar, Filosofia unificării europene,  curs şi seminar, Sociologie şi logică, 

curs. 

- începând cu data de 13. 01. 2012 sunt membru ales în Consiliul Facultăţii 

de Comunicare şi Relaţii Internaţionale prin Hotărârea nr. 3/13. 01. 2012 

privind validarea alegerii membrilor Consiliului Facultăţii de Comunicare şi 

Relaţii Internaţionale 
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Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea "Danubius", Galaţi, Facultatea de Relaţii Internaţionale şi 

Studii Europene. 

B-dul Galaţi nr. 3, 800654 Galaţi, România, tel: +40.372.361.236, fax: 

+40.372.361.292 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Lector universitar dr. 

  

Educaţie şi formare    

  

Perioada   - 1992- 2006 Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" Galaţi, specializarea 

fizică-chimie 

  - 1999- 2003 Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, 

specializarea filosofie 

  - 2003-2004 Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi 

Străine, specializarea master în Studii Clasice                 

  - începând cu 1 X 2004 doctorand în filosofie al Universităţii din Bucureşti, 

Facultatea de Filosofie cu o teză sub conducerea academicianului Gheorghe 

Vlăduţescu 

 - teza "Aristotel şi presocraticii" a fost susţinută pe data de 8 decembrie 2010, 

la Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti. 

- titlul stiintific de doctor in filosofie mi-a fost acordat prin Ordinul 

 Ministrului Educatiei, Cercetarii,Tineretului si Sportului nr. 4387 din 06. 06. 

2011 

 - am susţinut examenul de definitivat în învăţământ, sesiunea august  2008 

Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, obţinând nota 10 (zece). 

Calificarea / diploma obţinută - diploma de Bacalaureat 

- diploma de Licenţă în filosofie 

- diplomă de Master în Studii Clasice 

- certificat de definitivare în învăţământ 

- diplomă de doctor în filosofie 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

- filosofie greacă veche, epistemologie, filosofie politică, socială, filosofie 

europeană, etică aplicată, fenomenologie şi hermeneutică, sisteme ideologice 

contemporane, filosofia culturii, estetică, literatură şi filosofie, logică 

formală şi elementară, istoriografie, reflectarea lexicului în mentalităţi, 

retorică, filosofie continentală, filosofie analitică, sociologie, psihologie 

generală şi filosofia inconştientului etc. 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 - Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, Facultatea de Limbi şi 

Literaturi Străine 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

- Clasamentul Times Higher Education Supplement plasa Universitatea din 

Bucureşti între primele 500 de universităţi ale lumii. 

- La nivel naţional primele două locuri ISCED in ultimii ani.  

  

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 Foarte bună comunicare interpersonală ,  perfecţionist  ,  receptiv la critică  ,  

rezistent la stress ,  foarte ordonat şi ambiţios în activităţile întreprinse , calm 

, punctual , meticulos , responsabil, sociabil 
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Limba(i) maternă(e) română 

  

Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 
Engleza avansat; franceza mediu 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare 

scrisă 

Limba  1 100%  100%  100%  100%  100% 

Limba  2 80%  80%  80%  80%  80% 

  

  

Competenţe şi abilităţi 

sociale 

 Sunt o  persoană sociabilă , comunicativă , echilibrată , organizată , rezistentă 

la stres , punctuală , perseverentă , adaptabilă schimbărilor şi cu o bună 

participare la munca în echipă.  

  

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

  Sunt o persoană ordonată; cu o bună capacitate de a-mi organiza propria 

munca; îmi organizez cu  mult tact activitatea pe care o desfăşor; sunt foarte 

meticulos, dar îmi distribui timpul într-un mod cât mai eficient ; sunt 

perfecţionist şi mă implic în activitate. 

  

Competenţe şi aptitudini 

tehnice 

Utilizarea bună a calculatorului . Menţionez faptul că  am urmat un curs de 

informatică în facultate în urma căruia am dobândit noţiuni de operare PC . 

 

  

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

Noţiuni de operare PC, navigare pe internet şi word 

  

Competenţe şi aptitudini 

artistice 

Filosofie, literatură, poezie, teatru, film, plimbări în natură. 

  

Alte competenţe şi aptitudini  

  

Permis(e) de conducere Nu deţin încă un permis de conducere 

  

Informaţii suplimentare      
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Anexe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- Am participat la cea de-a şasea ediţie a Conferinţei Internaţionale „Integrare 

europeană – realităţi şi perspective” în perioada 13-14 mai 2011 susţinută în 

cadrul Universităţii „Danubius”, Galaţi co-autor al lucrării: Lobbying in the 

European Union: practices and challenges 

- Am participat la 7th International Conference on "Management of 

Technological Changes", co-autor  al lucrării “Considerations on premises and 

methodology used for diagnosis in organizational culture” (această conferinţă 

internaţionala este cotată ISI). 

- Am participat la Seminarul de cercetare interdisciplinară a religiilor şi a 

ideologiilor, ediţia mai 2011, organizat de  Facultatea de Istorie şi Filosofie, 

Universitatea „Dunărea de jos”, Galaţi, la secţiunea sociologie cu lucrarea: 

„Despre condiţia femeii în Mauritania, aspecte de etică aplicată” şi la 

secţiunea filosofie cu lucrarea „Determinism şi indeterminism aplicate în 

ştiinţe” 

- Am participat la Conferinţa Naţională de Bioetică, 2012, Cluj-Napoca cu 

lucrarea „Argumente pro şi contra avortului din perspectiva teoriilor 

teleologice si deontologice” 
- Am participat la cea de-a opta ediţie a Conferinţei Internaţionale „Integrare 

europeană - realităţi şi perspective” în perioada 18-19 octombrie 2013 susţinută 

în cadrul Universităţii „Danubius”, Galaţi, unic autor al lucrării: The analytical 

framework of the conceptualization of globalization 

- Am participat şi am absolvit Programul de formare şi conştientizare în 

asigurarea calităţii în Învăţământul la Distanţă - ID, organizat şi desfăşurat de 

Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu Academia Comercială din Satu 

Mare şi TÜV Austria - România, în cadrul Proiectului 

POSDRU/86/1.2/S/60720 Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de 

monitorizare, îmbunătăţire continuă şi evaluare a calităţii în învăţământul 

superior deschis şi la distanţă pe baza indicatorilor de performanţă şi 

standardelor internaţionale de calitate. (28 septembrie 2013) 

 - Am participat la The International Scientific Conference „Literature, 

Discourse and Multicultural Dialogue, Târgu-Mureş, 5-6 decembrie 2013, 

Universitatea „Petru Maior”, la secţiunea literatură, cu lucrarea The Sonia 

Marmeladova and Nastasia Filipovna „Cases” from the Kierkegaardian 

perspective of the Anxiety in front of Good, pp. 380-388, Editura Arhipelag 

XXI, 2013, ISBN 978-606-93590-3-7, volum indexat ISI Proceeding 

 - Am participat la cea de-a 9-a ediţie a conferinţei internaţionale „European 

Integration Realities and Perspectives”, 16-17 Mai 2014, organizată de 

Universitatea „Danubius”, Galaţi, cu lucrarea European Integration and the 

Process of Globalization, lucrare publicată în volumul conferinţei ISSN 2067-

9211, pp. 325-340. 

 - Am participat la conferinţa internaţională The International Scientific 

Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity, 

organizată de Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureş, 29-30 Mai 2014, la 
secţiunea Political Sciences and International Relations, cu lucrarea The 

Impact of European Integration on Globalization, volumul conferinţei fiind 

indexat ISI Proceeding. 

 - Am participat la conferinţa internaţională LUMEN 2014, la secţiunea de 

bioetică cu articolul Arguments for and against abortion in terms of 

Teleological and Deontological Theories, 10-12 aprilie 2014 organizată de 

asociaţia LUMEN, volumul conferinţei este indexat Elsevier Proceeding.  
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- Am participat la cea de-a 10-a ediţie a conferinţei internaţionale „European Integration Realities and 

Perspectives”, 16-17 Mai 2015, organizată de Universitatea „Danubius”, Galaţi, cu lucrarea European 

Conservatorism as an actual Ideology, coautor împreună cu Pîrju Sergiu, lucrare publicată în volumul 

conferinţei ISSN 2067-9211, pp. 325-340. 

 

- Am participat la Conferinţa Internaţională Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity, ediţia 

a 3-a, 19-20 mai 2016, Târgu-Mureş organizată de Institutul de Studii Multiculturale Alpha în parteneriat cu 

Universitatea "Petru Maior" la Târgu-Mureş, conferinţă al cărei volum colectiv este indexat ISI - Web of 

Science, cu lucrarea Consecration Ombudsman as a representative democratic institution in the European 

democratic states 

 

- Am participat la Conferinţa Internaţională De Ştiinţe Sociale, Politice şi Umaniste "Educaţie, Cercetare, 

Inovare în Era Cunoaşterii", ediţia a III-a 19-20 mai 2016, de Universitatea "Titu Maiorescu", Bucureşti, 

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Politice şi Umaniste cu articolele: The emergence and development of the 

Ombudsman as a representative democratic institution protecting human rights şi Representative institutions 

qualified to protect the rights of man at an international level.  

 

- Am participat la Conferinţa Internaţională The International Scientific Conference „Literature, Discourse 

and Multicultural Dialogue,ediţia a cincea, Târgu-Mureş, 9-10 decembrie 2017, organizată de Universitatea 

„Petru Maior” şi Institutul "Alpha" pentru studii multiculturale cu articolele: "Construcţia europeană între 

principiul interguvernamental şi principiul federalismului" şi "Procesul integrării spirituale europene şi 

problema asimilării valorilor", volumul conferinţei va fi indexat ISI, "Literature, Discourses And The Power 

of Multicultural Dialogue", section History, Political Sciences and International Relations, Arhipelag XXI 

Press, Târgu Mureş, 2017, ISBN 978-606-8624-12-9, pp. 12-28; 28-38. 

 

- Am participat la Conferinţa Internaţională "Two Democratic Societies in Transition: Exploring the Dynamics 

of a post-covid World", Universitatea "Danubius", Galaţi, 13-15 septembrie 2021, cu lucrarea: " Toleranţa, 

condiţie de manifestare a multiculturalismului". 

 

 

 


