
ANEXA 1 

PROPUNERE PENTRU ACORDAREA UNUI TITLU ONORIFIC AL UNIVERSITĂŢII DE VEST DIN 

TIMIŞOARA 

Important: Confidenţialitatea este foarte importantă în procesul de nominalizare. Va rugăm să nu 

informaţi persoana nominalizată că o propuneţi pentru acordarea unui titlu onorific. 

Nume MARINOFF 

Prenume  LOUIS  JOSHUA 

Titlu complet  PROFESOR UNIVERSITAR DOCTOR 

Data naşterii   

Ţara de origine SUA 

Poziţia curentă sau trecută: 

(specificaţi dacă e pensionar, prof. emerit 

etc.) 

PROFESOR UNIVERSITAR, DEPARTAMENTUL DE 

FILOSOFIE THE CITY COLLEGE OF THE CITY 

UNIVERSITY OF NEW YORK 

Adresa de corespondenţă: 

E-mail: 

Telefon: 

 lmarinoff@ccny.cuny.edu 

Titlul onorific pentru care este propus DOCTOR HONORIS CAUSA 

Alte titluri onorifice deţinute FONDATOR, PRESEDINTE  AL  AMERICAN 

PHILOSOPHICAL PRACTITIONERS ASSOCIATION 

Scurtă motivaţie 

(Max. 2 pagini. Se evidenţiază care sunt motivele principale care recomandă acordarea titlului 

onorific. Se prezintă pe scurt evoluţia profesională a candidatului; principalele realizări academice şi 

rezultate ştiinţifice; legătura cu UVT şi modul în care acesta a contribuit la dezvoltarea UVT şi 

realizarea misiunii acesteia.) 

Lou Marinoff,  pe numele său întreg Louis Joshua Marinoff, este un renumit consilier 

mailto:lmarinoff@ccny.cuny.edu
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filosofic de origine  canadiană stabilit în Statele Unite ale Americii, la New York. Cu un 

doctorat în Filosofia Ştiinţei obţinut în 1992 la University College London din Anglia,  la ora 

actuală el este profesor de filosofie la The City College din New York, universitate unde a 

deținut poziția de președinte al Departamentului de filosofie  în perioadele 2009-2010 și 

2011-2014.  Din anul 1999 este Președinte fondator al  uneia dintre cele mai mari asociații 

de profil în domeniul practicii filosofice,  American Philosophical Practitioners Association 

(APPA) fiind totodată și editor fondator al revistei de specialitate Philosophical Practice. 

Înainte de a înființa APPA Lou Marinoff a fost pe rând Președintele lui American Society for 

Philosophy, Counseling & Psychotherapy (ASPCP) 1997 și  ulterior directorul executiv (1998) al 

acestei organizații. Lou Marinoff este considerat o autoritate mondială în domeniul consilierii 

filosofice bazată pe modele de gândire filosofică din Grecia Antică până în Asia de Est prin 

intermediul cărora care propune rezolvarea problemelor cotidiene cu care se confruntă 

indivizii. Autorul  a câtorva bestseller-uri internaționale, Plato, Not Prozac, tradus în 27 de 

limbi( inclusiv în limba română ) începând cu 1999, și Therapy for the Sane, în 12 limbi 

începând din 2003, Lou Marinoff și-a  adus contribuția ca autor la apariția a 21 volume 

colective consacrate diferitelor ramuri ale filosofiei. În același timp el a publicat începând  cu 

anii 1990 numeroase articole științifice în jurnale academice de prestigiu  dedicate  eticii, 

filosofiei științei, filosofiei chineze, filozofiei indiene, budismului sau  practicii filosofice.  

Câteva dintre cele mai recente cărți ale lui dr. Lou Marinoff sunt The Middle Way (2007), 

Filozoful interior (2012), un dialog cu liderul budist japonez Daisaku Ikeda, The Power of Tao 

(2014) și Fair New World (2015). 

Lider de opinie recunoscut la nivel mondial Lou Marinoff a colaborat cu think-tank-uri 

globale și forumuri de conducere portofoliul său incluzând:  Forumul Economic Mondial 

(Davos), Horasis (Zurich), Biovision (Lyon), Ducere (Canberra), Festival of Thinkers (Abu 

Dhabi), Strategic Foresight Group (Mumbai) China Executive Leadership Academy Pudong 

(Shanghai), Soka Gakkai (Tokyo)  Singapore Learning Festival sau Institutul Aspen. Filosoful 

canadian este recunoscut pentru consultanța acordată agențiilor guvernamentale, 

corporațiilor, investitorilor privați, asociațiilor profesionale și universităților din întreaga 

lume cu scopul rezolvării unor situații de criză care implică luarea de decizii cu impact în 

rândul comunităților amintite. 

Începând cu anul 2015, Universitatea de Vest din Timișoara, prin intermediul Facultății de 

Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, oferă un program masteral internațional 



3 

de Consiliere și consultanță filosofică unic în România și în Europa Centrală și de Est. Acesta 

se defășoară în limba engleză și se bazează pe  parteneriate cu programe similare cu tradiție 

din Italia și Franța care facilitează prezența unor specialiști formatori de înalt nivel 

profesional care susțin workshopuri, traininguri pe diferite modele de consiliere și 

consultanță filosofică.  Unul dintre cele mai cunoscute modele  care se studiază în cadrul 

masterului se numește PEACE  și este creația lui Lou Marinoff- care este implicit și un 

creator de școală destinată practicii filosofice, înțeleasă ca profesie. Acest model prezintă 

strutural 5 pași (identificarea Problemei, inventarul Emoțiilor, Analiza opțiuniilor, 

Contemplarea situației și în final găsirea Echilibrului) pe care cineva care beneficiază de 

consiliere filosofică trebuie să-i parcurgă pentru depășirea crizei cu care se confruntă.   

Unul dintre obiectivele principale al programului masteral Consiliere și consultanță filosofică 

se referă la recunoașterea internațională a specialiștilor formați la UVT prin intermediul 

certificărilor obținute de la  partenerii amintiți dar și de la asociații de profil cu o autoritate 

recunoscută la nivelul breslei. American Philosophical Practitioners Association (APPA) 

prezidată de Lou Marinoff este o organizație care oferă acest tip de certificare recunoscută 

la nivel mondial după ce în prealabil solicitanții parcurg un training de 3 zile cu aplicaţii 

practice ale modelului promovat de Lou Marinoff. 

Lou Marinoff este triplu campion de hochei de masă deschisă (1978-79-80) revenit din 2007 

în competiții. El este considerat un ambasador al hockey-ului de masă, promovând jocul și 

sportul în general ca fiind extrem de benefice pentru copii. Mai ales pentru cei cu ADHD. 

Printre alte hobbyuri ale lui Lou Marinoff se mai numără fotografia și cântatul la chitară. 

Referenţi care au acceptat să scrie scrisori de recomandare (maximum 3 pentru DHC, maximum 

două pentru Professor Emeritus şi maximum una pentru Membrum Senatus Honorifici) 

1. Prof.univ.dr. Mircea DUMITRU (Universitatea din Bucuresti)

2. Prof.univ.dr. Laurentiu Staicu (Universitatea din Bucuresti)

3. Prof.univ.dr. Alexader Kremer (Universitatea din Szeged)

Persoana care face propunerea 

Titlu, nume şi prenume  Conf. Univ. Dr. Florin Lobonț 
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Semnătura 

Facultatea: Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării 

Adresă E-mail: florin.lobont@e-uvt.ro  

AVIZE 

APROBAT /RESPINS 

În Şedinţa Consiliului Facultăţii …………….. 

din data  

(doar pentru DHC si PE) 

DECAN, 

APROBAT  

În Şedinţa Senatului 

din data 15.02.2019

Preşedinte Senat, 

mailto:florin.lobont@e-uvt.ro
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ANEXA 2 

PROPUNERE COMISIE LAUDATIO 

PENTRU ACORDAREA TITLULUI DOCTOR HONORIS CAUSA 

Domnului  LOUIS JOSHUA MARINOFF 

Preşedinte (de regulă Rectorul sau decanul facultăţii care susţine propunerea): 

DECAN PFC Conf. Univ. Dr Florin Lobonț 

Membri (5-7 membri cu titlul didactic de profesor): 

1. Prof.Univ.Dr. Gheorghe Clitan

2. Prof. Univ. Dr. Laurențiu Staicu

3. Prof. Univ. Dr. Robert Reisz

4. Prof. Univ. Dr. Virgil Ciomoș

5. Prof. Univ. Dr. Silviu Rogobete

AVIZE 

APROBAT /RESPINS 

În Şedinţa Consiliului Facultăţii …………………. 

din data 

DECAN, 

APROBAT /RESPINS 

În Şedinţa Senatului 

din data  

Preşedinte Senat, 
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ANEXA 3 

Ceremonialul de acordare a titlului Doctor Honoris Causa 

al Universităţii de Vest din Timişoara 

1. La sosirea în universitate, persoana nominalizată este întâmpinată de Decanul
facultăţii implicate şi de persoana care a făcut nominalizarea şi este condusă spre
Cabinetul Rectorului unde se află reunit Prezidiul ceremoniei de decernare şi alte
personalităţi invitate să ia parte la ceremonie.

2. Decanul facultăţii implicate îl prezintă pe viitorul laureat, iar persoana care a făcut
nominalizarea sau Decanul facultăţii îi face cunoscut conţinutul ceremonialului de
acordare a titlului DHC.

3. Cu 5 minute înainte de ora stabilită pentru începerea ceremoniei, întregul grup se
deplasează spre Aula Magna „Ioan Curea”.

4. Prezidiul va fi format din persoana nominalizată pentru titlul DHC, Rectorul sau un
reprezentant desemnat de acesta, Preşedintele Senatului sau un reprezentant
desemnat de acesta (cei trei având o poziţie centrală), Decanul facultăţii implicate
sau un reprezentant desemnat de acesta, un membru al Comisiei de Laudatio (de
regula persoana care a făcut propunerea) desemnat să citească textul de Laudatio.
După caz, din prezidiu mai fac parte un prorector desemnat de Rector, un membru al
Senatului, desemnat de Biroul Senatului, alţi 1-2 invitaţi, cu competenţe apropiate
domeniului de expertiză al persoanei nominalizate.

5. Membrii Prezidiului, în afara persoanei nominalizate, vor purta ţinuta de ceremonie
(togă, tocă) a UVT.

6. Cu asistenţa în picioare, va fi intonat imnul Gaudeamus Igitur şi 2-3 strofe din Imnul
naţional al viitorului laureat.

7. După încheierea imnurilor, cuvântul de început aparţine Rectorului UVT care va
saluta candidatul şi audienţa, va prezenta scopul ceremoniei şi modul în care aceasta
se va desfăşura.

8. În continuare, persoana desemnată va da citire textului Laudatio, cu încadrarea în
maximum 20 de minute.

9. După conferinţa de Laudatio, Preşedintele Senatului invită audienţa să se ridice, dă
citire hotărârii Senatului de conferire a titlului de DHC şi invită o persoana din afara
Prezidiului să  dea citire diplomei în limba latină.

10. După citirea diplomei, Rectorul UVT înmânează diploma şi însemnele vestimentare.
Noul DHC va fi felicitat de Rector şi de Preşedintele Senatului.

11. Rectorul invită audienţa să se aşeze şi pe noul Doctor Honoris Causa să susţină
conferinţa onorifică. Aceasta nu poate depăşi 40 de minute.

12. Rectorul îi mulţumeşte noului DHC pentru discursul susţinut şi declară încheierea
ceremoniei cu intonarea imnului Gaudeamus Igitur.

 Prof. univ. dr. Viorel NEGRU, 
PREŞEDINTELE SENATULUI UVT 


