MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR”
Splaiul Unirii, nr. 176, sector 4, Bucureşti
Tel: 021.330.84.60; 021.330.79.00; fax: 021.330.87.74; email: office@ucdc.ro

STIMATĂ DOAMNĂ / STIMATE DOMNULE,
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” vă invită la conferinţa internaţională
intitulată: “Filosofia dreptului de la iluminism la contemporaneitate”, care va avea loc în
perioada 17-19 mai 2018.
Lucrările conferinţei se vor desfăşura în plen şi pe trei secţiuni după cum urmează:
Secţiunea I:

Filosofia dreptului și devenirea istorică. Dimitrie Cantemir
și iluminismul

Secţiunea a II-a:

Doctrina juridică de la iluminism la raționalitatea
științifică contemporană

Secţiunea a III-a:

Probleme actuale ale filosofiei dreptului

Evenimentul ştiinţific va fi onorat de prezenţa Domnului Profesor Mortimer Sellers,
preşedinte al Asociaţiei Internaţionale pentru Filosofia Dreptului şi Filosofia Socială
(International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy). În calitate de
preşedinte de onoare al conferinţei şi în semn de recunoaştere a excepţionalelor sale
realizări profesionale, Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” va acorda Domnului
Profesor Mortimer Sellers titlul de Doctor Honoris Causa.
De asemenea, la acest eveniment şi-au confirmat participarea membri ai Ambasadei SUA
în România, membri ai Asociaţiei Internaţionale pentru Filosofia Dreptului şi Filosofia Socială
din SUA, Germania, Marea Britanie, Slovacia, precum şi din centre universitare partenere de
prestigiu din România şi alte ţări.
Deschiderea lucrărilor conferinţei internaţionale va avea loc in data de 18 mai 2018,
începând cu ora 10.00, în Aula Magna a Universităţii, urmată de ceremonia de acordare a
titlului de Doctor Honoris Causa. Programul detaliat al conferinţei şi festivităţilor îl vom
transmite ulterior. Atasat invitaţiei trimitem formularul de înscriere la conferinţă.
Prin tematica abordată, conferinţa internaţională “Filosofia dreptului de la iluminism la
contemporaneitate”, centrată pe filosofia dreptului în context european, cu reflectarea
operei lui Dimitrie Cantemir în filosofia dreptului şi în ideile de unitate naţională la nivel
european, se integrează în ansamblul evenimentelor organizate la nivelul Universităţii
noastre dedicate aniversării a 100 de ani de la desăvârşirea făuririi statului naţional român.
Înregistrarea în programul conferinţei nu presupune achitarea unei taxe de
participare. Conştientizând faptul că unii participanţi ar putea întâmpina dificultăţi în a fi
prezenţi la lucrările conferinţei la sediul universităţii noastre, comitetul organizatoric
accepta prezentarea lucrărilor pe SKYPE (vă vom transmite adresa în timp util).
De asemenea, vă rămânem profund recunoscători pentru popularizarea evenimentului
în rândul colaboratorilor Dumneavoastră.

Pentru întreaga comunitate academică a Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir”,
prezenţa domniei voastre la acest eveniment va fi o deosebită onoare.
În aşteptarea unui răspuns favorabil vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie,
COMITETUL ORGANIZATORIC AL CONFERINŢEI

