
 

Curriculum vitae

Curriculum Vitae
 Europass

Informaţii personale

Nume / Prenume SOLCAN, MIHAIL-RADU

Adresa (e)   Număr 5, Râmnicu Vâlcea, 31801, Bucureşti, România

Telefon (oane) 318 15 56 (la serviciu)                                                        Mobil:  -
                                                          

Fax(uri) 318 52 89 (la serviciu)

E-mail (uri) solcan@fil.unibuc.ro

Naţionalitate română

Data naşterii 19 noiembrie 1953

Experienţa profesională

Perioada   2004 - prezent:

Funcţia sau postul ocupat   profesor universitar la Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti

Activităţi şi responsabilităţi principale   cursuri, seminarii, îndrumare de lucrări de licenţă, de disertaţii de masterat, consultaţii. Sunt conducător de doctorat.

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea din Bucureşti, România.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate educaţie

   2000 -- 2004: conferenţiar la Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti.

   1993 -- 2000: lector la Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti.

   1990 -- 1993: redactor (1990-1991) şi apoi editor (1991-1993) la Editura Humanitas, Bucureşti.

   1986 -- 1990: asistent la Catedra de filosofie (Colectivul de logică) din Institutul Politehnic Bucureşti.

  1977 -- 1986: documentarist la Oficiul de documentare al Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice „Ştefan Gheorghiu“, 
Bucureşti. În calitate de cadru didactic asociat am ţinut un curs de Logica şi metodologia ştiinţei la Institutul Politehnic, din 
1985. Menţionez că, în anul 1979, mi-am satisfăcut stagiul militar. 

   1976 -- 1977: profesor de liceu la Braşov.

Educaţie şi formare

Perioada 1977 - 1993

Calificarea / diploma obţinută doctor în filosofie

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite

logică, logică polivalentă, metalogică; competenţe în logica şi filosofia ştiinţei.

  Doctor în filosofie (Universitatea din Bucureşti) -- 1993. Teza mea s-a intitulat “Presupoziţii filosofice în programe de 
cercetare: cazul logicilor cu mai multe valori”. Conducătorul meu de doctorat a fost domnul prof. dr. Mircea Flonta, 
membru corespondent al Academiei Române.

Numele si tipul instituţiei de invăţământ / 
furnizorul de formare

   Universitatea din Bucureşti



1972 - 1976: studii la Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti; licenţă în filosofie.
1968-1972: studii liceale (la „Matei Basarab”, Bucureşti).
1960-1968: studiile elementare şi gimnaziale (la „Ştefan cel Mare”, Suceava).

   Alte studii:

   University of Cambridge - International Summer School - 1990 (“Political thought in Britain 1650-1950” şi  “British 
Politics Today”).

Aptitudini şi competenţe personale

Limba(i) materna(e) Limba mea maternă este româna

Limba(i) străine cunoscuta(e)

Autoevaluare Inţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversatie

Discurs oral Exprimare scrisa

Limba Engleză Foarte bine Foarte bine Foarte bine Foarte bine

Limba Franceza Foarte bine Foarte bine Bine Bine

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi Straine

Engleză (atestat de traducător 1981);

Franceză (atestat de traducător 1981);

Rusă (atestat de traducător 1981);

Maghiară (atestat de traducător 1981);

Germană (atestat de traducător 1982);

Italiană (atestat de traducător 1982);

Polonă (atestat de traducător 1982).

Toate atestatele de traducător  sunt pentru traduceri  din limba străină respectivă în limba 
română.

     Am unele cunoştinţe şi din domeniul altor limbi neolatine (spaniola, de exemplu), germanice 
şi slave. De-a lungul timpului, mi-am însuşit unele elemente de greacă, latină şi alte limbi.

Competenţe şi abilităţi sociale Competenţe în domeniul publicisticii.

Competenţe şi aptitudini organizatorice Am fost secretar ştiinţific al Facultăţii (cancelar); în prezent (2007-2008) sunt şef de catedră; am condus proiecte de 
cercetare şi am organizat conferinţe ştiinţifice (inclusiv cu participare internaţională). 

Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţele mele principale sunt în domeniul educaţiei şi deci al tehnicilor educaţionale.

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului    Am cunoştinţele necesare pentru a-mi tehnoredacta lucrările în LATEX . Sistemul de operare de pe computerul personal 

este GNU/Linux. Îmi întreţin singur pagina de web (http://www.ub-filosofie.ro/~solcan/).

Permis(e) de conducere Am obţinut un permis de conducere auto, în 1984, dar ulterior nu am şofat şi nu mi-am reînnoit permisul.

Informaţii suplimentare   Sunt căsătorit cu Şarolta Solcan (prof. univ. dr. la Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti). Copii: Ada-Mihaela 
(1991).

Anexe Copie după diploma de doctor, după foaia matricolă şi cea a examenului de diplomă şi după certificatul de la 
Cambridge University.

Bucureşti
1 septembrie 2008


