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Curriculum vitae 

ANDREI SIMIONESCU-PANAIT 

31 de ani 

 

1) ACTIVITATE DIDACTICĂ UNIVERSITARĂ 
 

2019-prezent: Asistent universitar doctor asociat la Universitatea Politehnică din 

București  

2017-prezent: Lector universitar doctor la Facultatea de litere a Universității 

„Hyperion” București, unde predau cursuri și seminarii de Filosofie, Filosofie politică, Etică, 

Estetică și Semiotică; 

2014-2017: Asistent universitar doctorand la Facultatea de jurnalism a Universității 

„Hyperion” București, unde am ținut seminarii pentru cursurile de Etică și semiotică. 

 

2) ACTIVITĂȚI DE FORMARE 

 

2018-prezent: Din 2018 sunt practician de filosofie confirmat al Institute de pratiques 

philosophiques, unde am urmat cele 3 cicluri de pregătire pentru a deveni formator de 

filosofie și gândire critică. În același an am introdus pe piața Bucureșteană un produs nou, 

atelierul socratic, la evenimentul The Future of Education 2018 - Senatul României, organizat 

de Forumul național al studenților la știinte politice și relații internaționale.  

În prezent sunt lector al Fundației Calea Victoriei, unde țin ateliere de gândire critică 

și debate cu adulți și adolescenți. Complementar, susțin ateliere de gândire critică și în 

companii și lucrez individual cu manageri, profesori, psihologi, antreprenori și studenți. 

 

3) ACTIVITATE DE CERCETARE  (rezumat) 

 

2012 - prezent: Am publicat 5 articole de cercetare, dintre care 3 ISI, am editat un 

volum academic, am contribuit cu 7 capitole de carte în volume academice naționale și 

internaționale și am publicat 3 recenzii în volume internaționale, dintre care una într-o 

revistă ISI și 2 la Open Commons of Phenomenology. Am organizat o conferință 

internațională francofonă și am susținut 4 prelegeri în conferințe internaționale, alături de 

numeroase prelegeri în conferinte nationale. Am avut 4 stagii de cercetare în centre de 
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fenomenologie din Danemarca, Italia și Austria. Am beneficiat de 2 burse ca doctorand, una 

venind din partea Academiei Române. Mi-am susținut doctoratul redactat în engleză în fața 

unei comisii internaționale obținând calificativul maxim Summa cum laudae. În prezent 

lucrez la proiectul de carte bazat pe teza mea de doctorat, destinat publicării în engleză în 

2020 la o editură de fenomenologie cu deschidere internațională.   

 

4) ACTIVITATE PROFESIONALĂ FILOSOFICĂ:  

 

2019 – prezent: Lector al Fundației Calea Victoriei, unde țin ateliere de gândire 

critică pentru adulți și adolescenți, precum și ateliere de debate. 

2018 - prezent: Din 2018 sunt membru al grupului de practică filosofică a Institutului 

de practică filosofică din Paris, condus de filosoful francez Oscar Brenifier. Institutul 

formează viitori consultanti și facilitatori și își pregătește membrii în aptitudini profesionale 

de argumentare, conceptualizare, problematizare și evaluare a argumentelor. 

 

5) STUDII 

2016: Doctor în Filosofie, Summa cum laude, Facultatea de filosofie, Universitatea din 

București. 

* Lucrarea de doctorat este intitulată Inherent Action. A Constitutive Phenomenology of 

Minimal Agency și a fost condusă de Acad. Gheorghe Vlăduțescu. Am susținut teza în fața 

unei comisii internaționale din care a făcut parte filosoful italian Prof. Roberta De Monticelli 

de la Universitatea San Raffaele din Milano. Comisia a decis în unanimitate acordarea 

calificativului excepțional (Summa cum laude).   

2013: Master în Filosofia culturii, Facultatea de filosofie, Universitatea din București. 

*Dizertația de masterat a fost condusă de Acad. Gheorghe Vlăduțescu. Această colaborare 

apreciată cu calificativ maxim a deschis tema tezei mele de doctorat.  

2013: Master în Geopolitcă și relații internaționale, Universitatea „Hyperion” 

București. 

2013: Modul DPPD II, Universitatea din București. 

2011: Licențiat în Filosofie, Facultatea de filosofie, Universitatea din București. 

*Lucrarea de licență s-a axat pe studiul modalităților logicii lui Aristotel și a fost condusă de 
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Prof. Univ. Mircea Dumitru care a acordat calificativul maxim.  

2011: Inginer licențiat în Automatică și ingineria sistemelor, Universitatea „Hyperion” 

București. 

 

6) DOMENII DE INTERES ÎN CERCETARE 

Practică filosofică, fenomenologie, logică, filosofia învățării. 

 

7) ARTICOLE DE CERCETARE ÎN REVISTE ACADEMICE INDEXATE (6) 

 

1. From Gesture to Number. Husserl and Maxine Sheets-Johnstone, în peer-review la Studia UBB 

– Philosophia (indexat Clarivate ISI: Emerging Sources); 

2. Sour Fruits of the Trail: Interview with Prof.ssa Roberta De Monticelli, în Europe’s Journal of 

Psychology, Vol. 11(3), 2015, indexat Thompson Reuters ISI (Web of Science: Emerging 

Sources), ISSN: 1841-0413; 

3. On the Future of Humanities: Interview with Professor Mircea Flonta, în Europe’s Journal of 

Psychology, Vol. 11(2), 2015, indexat Thompson Reuters ISI (Web of Science: Emerging 

Sources), ISSN: 1841-0413; 

4. Contemporary Phenomenology at its Best: An interview with Professor Dan Zahavi, în 

Europe’s Journal of Psychology, Vol. 10(2), 2014, indexat Thompson Reuters ISI (Web of 

Science: Emerging Sources), ISSN: 1841-0413; 

5. Experiența spatialitătii în scrierile lui Alexandru Dragomir, în volumul nr. IX al Studii de 

Istorie a Filosofiei Românești, Editura Academiei Române, București, 2014, indexat EBSCO, 

CEEOL, ISSN: 2065-4405; 

6. Perspectiva nietzscheană asupra existenței și manifestările ei în literatura română 

postmodernă - în volumul nr. X al Studii de Istorie a Filosofiei Românești, Editura Academiei 

Române, 2014, indexat EBSCO, CEEOL, ISSN: 2065-4405. 

 

8) VOLUM EDITAT 

 

Narcisse contemporain. Sources et manifestation, editat împreună cu Dr. Simona Necula, Dr. 

Larissa Luica, Dr. Alexandra Ilina, Editura Universității din București, 2017, ISBN: 978-606-

16-0888-1. 
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9) CAPITOLE DE CARTE (7) 

 

1. Vocabularul și istoria logicii românești în Vocabularul european al filosofiilor, coordonat de 

Barbara Cassin, București, Editura Polirom, 2020, ISBN 978-973-46-5660-8; 

2. Obiectificarea prejudecăților prin tehnica de conceptualizare a dialogului socratic, în Studii de 

hermeneutică prejudicativă și meontologie Vol. 4, Viorel Cernica (ed.), Editura Universității 

din București, 2019, ISBN 978-606-16-0777-8 

3. Body, Pain, Worth, în Studii de hermeneutică a prejudicativului Vol. 3, Viorel Cernica (ed.) 

Editura Universitătii din București, 2018, ISBN: 978-606-16-1050-1; 

4. Numărul, o intenție de control?, în Studii de hermeneutică a prejudicativului Vol. 2, Viorel 

Cernica (ed.), București, Editura Universitatii din Bucuresti, 2017, ISBN: 978-606-16-0954-

3; 

5. La Mémoire du Narcissique. Étude phénoménologique, în „Narcisse contemporain. Sources 

et manifestation”, editat de Simona Necula, Larissa Luica, Alexandra Ilina și Andrei 

Simionescu-Panait, Editura Universității din București, ISBN: 978-606-16-0888-1, 2017; 

6. Lucruri făcute și gândul de după. Metoda reducției și constituirea tehnicii fenomenologice, în 

„Aspecte ale metodei fenomenologice”, editat de Bogdan Mincă, Remus Breazu și Iulian 

Apostolescu, Editura Universității din București, 2015, ISBN: 978-606-16-0598-9; 

7. Animalul și reflecțiile sale. Postulatele organice ale lui P.P. Negulescu. Interpretare 

fenomenologică, în Filosofia lui P.P. Negulescu. Reconsiderări istorice, editat de Georgeta 

Marghescu și Viorel Cernica,  Editura Universității din București, 2014, ISBN: 978-606-16-

0493-7. 

 

10)  RECENZII 

 

1. Rafael Winkler (ed.), Phenomenology and Naturalism, in Phenomenological Reviews, Vol. 4, 

2018; 

2. Viorel Cernica (ed.), Studies in the Pre-judicative Hermeneutics and Meontology, in 

Phenomenological Reviews, Vol. 4, 2018; 

3. Florence Burgat & Christian Sommer (ed.), Le phénomène du vivant. Buytendijk et 

l’anthropologie philosophique, in Studia Phaenomenologica XVII, Phenomenology of 

Animality, indexed in Thompson Reuters ISI (Core Collection), 2017. 



5 

 

 

11)  CONFERINȚE ORGANIZATE 

 

 Narcisse contemporain: sources et manifestations, conferință internațională organizată 

alături de Prof. Ioan Pânzaru, Simona Necula, Alexandra Ilina și Larissa Luică, în parteneriat 

cu Agence Universitaire de la Francophonie, centrul CEREFREA și Ambasada Elveției la 

București. 

 

12)  CONFERINȚE INTERNAȚIONALE 

 

1. Movement and Numbers. A Kinaesthetic Phemenology of Abstraction, la conferința 

internațională Gestes, paroles et conceptualisation, organizată de Facultatea de Filosofie si 

Istorie, Universitatea Babes-Bolyai Cluj si Centrul LIDILEM, Universitatea Grenoble-Alps, 

24-25 noiembrie 2018. 

 

2. On Counting without Numbers. Taking Children into Account, la conferința internațională 

New Research in Phenomenology, Psychology and Psychoanalysis, organizată de 

Facultatea de Filosofie si Istorie, Universitatea Babes-Bolyai Cluj, CEU Cluj, Academia 

Maghiara de Stiinte, 24-25 noiembrie 2017. 

 

3. Retracing Phantasy in Aristotle's Notion of Self-Movement, la conferința internațională 

2400Aristotle, organizată de Facultatea de Filosofie a Universității din București, CCIIF, cu 

sprijinul UNESCO, 25-26 noiembrie 2016. 

 

4. Maxine Sheets-Johnstone și proiectul husserlian al fenomenologiei genetice, în cadrul 

conferinței Fenomenul animal, organizat de Societatea română de fenomenologie și Les 

Archives Husserl ENS Paris, 6-7 Noiembrie 2014, Facultatea de Filosofie, Universitatea din 

București. 

 

 
15) BURSE 

1. membru bursier al programului de granturi doctorale și post-doctorale pentru sprijinul 

cercetării POSDRU/159/1.5/136077 Cultura română și modele culturale europene: cercetare, 
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sincronizare, durabilitate, pe perioada iunie 2014 – septembrie 2015; 

2. bursier al Facultății de filosofie, Universitatea din București, în perioadele octombrie 

2013- mai 2014, respectiv octombrie 2015-octombrie 2016; 

 

16) STAGII INTERNATIONALE DE CERCETARE SI FORMARE 

 

1. stagii de formare la Institute de pratiques philosophiques, Paris, martie 2018, august 

2018 si februarie 2019. 

2. stagiu de cercetare mai-iunie 2016, Departamentul de filosofie, Universitatea din Graz, 

sub supervizarea prof. Sonja Rinofner-Kreidl; 

3. participare la „Summer School in Phenomenology and Philosophy of Mind”, august 2015, 

Centrul pentru Studiul Subiectivității, Facultatea de studii umanistice, Universitatea din 

Copenhaga; 

4. stagiu de cercetare mai-iunie 2015, Centrul PERSONA, Universitatea San Raffaele 

Milano, sub supervizarea prof. Roberta de Monticelli; 

5. participare la „Summer School in Phenomenology and Philosophy of Mind”, august 2014, 

Centrul pentru Studiul Subiectivității, Facultatea de studii umanistice, Universitatea din 

Copenhaga. 

 

17) MEMBRU AL 

 

1. Board-ului revistei The Journal of Experiential Psychotherapy; 

1. Centrului de Cercetare PERSONA al Universității San Raffaele din Milano (2015-prezent); 

2. Centrului de Cercetare pentru Istoria Ideilor Filosofice (2013-prezent); 

 

18) ACTIVITĂTI ȘI APTITUDINI CORELATE CELOR ACADEMICE:  

 

 am realizat până în prezent 9 coperți de carte pentru editura Universității din 

București, alături de numeroase postere și materiale grafice de promovare pentru 

conferințe academice naționale și internaționale; 

 abilităti de tehnoredactare, design grafic, tipografie digitală; 
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 abilităti de design și customizare: platforme Wordpress; 

 abilităti de scriere academică și non-academică în română (foarte bine) și engleză 

(foarte bine). 

 

19) ACTIVITATE PROFESIONALĂ EXTRAACADEMICĂ 

 

Regie, producție, montaj, sound design, scenariu – scurtmetrajul „Diafan”, având premiera 

internațională la Festivalul de Film de la Cannes, secțiunea Short Film Corner ediția 2013.  

Am regizat și, deopotrivă, produs scurtmetrajul „Diafan”, alături de o echipă formată din 

studenți la Facultatea de Filosofie, Universitatea București, în timpul studiilor masterale din 

cadrul aceleiași facultăți. Fiind un film despre întâlnirea dintre fascinație și absență, despre 

căutarea imaginii unei persoane dispărute, „Diafan” a fost conceput ca un poem vizual.  

Filmul a fost selectat în cadrul Short Film Corner, alături de alte proiecte din întreaga lume, 

în ediția 2013 a Festivalului de Film de la Cannes, unde a avut și premiera internațională, la 

mijlocul lunii mai.  

 

Membru al rețelei European Cultural Parliament Young Romania (2013-2014) 

Ca membru al rețelei ECP YN Romania, am lucrat în vederea deschiderii unor căi de dialog 

între artiști tineri. Grupul de discuție a servit ca liant al realizării atât a unor proiecte noi, cât 

și a promovării unor proiecte deja existente, la nivel național și european.  

 

Redactor „Hyperliteratura.ro”, revista literară online din Romania (2013-2014), alături de 

coordonarea producției foto&video. 

Hyperliteratura.ro este cea mai citită revistă online de literatură, iar activitatea mea în 

cadrul acesteia a cuprins promovarea unor apariții editoriale cu conținut filosofic, scrierea 

unor articole sub forma prozei scurte, interviuri cu personalități ale domeniului (precum 

scriitoarea norvegiană Hanne Orstavik) și coordonator al producției foto&video cu ocazia 

diverselor evenimente la care echipa Hyperliteratura.ro a fost invitată.  

 

Colaborator al portalurilor “Liternet”, „Societate și cultură”, respectiv al publicației online 
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”INHALE Magazine” (2013-2014). 

Am realizat o rubrică în cadrul portalului Liternet, la intersecția dintre proza scurtă și jurnal 

de călătorie, privitoare la prezența în cadrul Festivalului de la Cannes. Am participat și 

colaborat la activități de lansare și redactare a unor materiale și articole pentru portalul 

„Societate și cultură”, creat de un grup de studenți la Facultatea de Istorie. La lansarea 

portalului au participat mai multe personalități culturale precum Mircea Cărtărescu, Dan C. 

Mihăilescu, Daniel Cristea-Enache, etc. INHALE Magazine este o apariție editorială cu 

deschidere internațională, concentrată în jurul artelor. Am contribuit în cadrul secțiunii de 

arte vizuale cu articole sprijinite pe interpretări în jurul lucrărilor unor artiști plastici tineri, 

emergenți în contextul actual al artelor.  

 

20) CURSURI  EXTRA ACADEMICE  

Cursuri de programare informatică, limbaj PHP I în cadrul InfoAcademy – CISCO. Atestat 

CISCO (2009). 

 

21) ATESTAT LIMBI STRĂINE  

Certificat ECL – Engleză – nivelul C1 (citit/vorbit/scris). 

 

22) APTITUDINI  

Creativ, sociabil, gândire analitică/critică, bun cunoscător al structurilor discursive și 

argumentative, abilităti de comunicare și convingere ridicate, aptitudini organizatorice – 

manageriale. 

 


