Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Tudor Ionut
Iași (România)
0723347081
nt_tudor@yahoo.com

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
01/2016- 05/2016

Stagiu pregatire
Universitatea Jean Moulin Lyon 3

03/2015- 04/2015

Stagiu pregatire
Universitatea din Bordeaux

10/2013–Prezent

Doctorand Drept
Universitatea ”Al.I. Cuza”, Iași
Domeniul drept privat comparat
Titlul tezei: Răspunderea delictuală în dreptul privat comparat

10/2011–06/2013

Master Drept European
Universitatea ”Al.I. Cuza”, Iași
Titlul dizertației: Noi valențe ale cetățeniei europene

10/2005–06/2009

Studii licență Drept
Universitatea ”Petre Andrei”, Iași
Titlul tezei: Critica fundamentării pe culpă a răspunderii civile delictuale

02/2007–07/2007

Bursă Erasmus
Universitatea ”Al. v. Humboldt”, Berlin

10/2001–06/2005

Studii licență Filosofie
Universitatea ”Al.I. Cuza”, Iași
Titlul tezei: Critica asimilării. Nietzsche și Wittgenstein

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Alte limbi străine cunoscute

ÎNȚELEGERE

Ascultare

15/4/14

VORBIRE

Citire

Participare la
conversaţie
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SCRIERE

Discurs oral
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engleză

C1

C1

C1

C1

C1

italiană

B2

B2

B1

B1

A2

franceză

B1

B2

B1

B1

B1

germană

B1

B2

B1

B1

B1

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat

Competenţe informatice

In posesia permisului E.C.D.L.
Cunoastere foarte bună a sistemelor de operare Windows si Linux.
Bună cunoaștere a pachetului Office, precum și a resurselor Internet-ului.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Publicaţii

„Mihail Antoniade”- articol publicat în Enciclopedia on-line a Filosofiei românești
„Nicolae Margineanu”- articol publicat în Enciclopedia on-line a Filosofiei românești
„Revolutia ca stare de exceptie si procesul ca violenta pura”- in Trial/Proces, o carte de artist- Dan
Acostioaei, Univ. de Arte “G. Enescu”, Iasi, 2012
”Strict liability in the context of modernisation of national legislation. A study in comparative private law ”
apărută în volumul conferinței ”Uniformizarea dreptului- efecte juridice și implicații sociale, politice și
administrative”, Iași 23-25 oct. 2014
”The principle of liability for breach of community law” apărută în volumul conferinței ”Communication,
context, interdisciplinarity”. Târgu- Mureș, oct. 2014
”Remarks on the history of tort law” apărută în volumul conferinței ”Drepul între modernizare și tradiție.
Implicații asupra organizării juridice, politice și administrative”, București, 21-23 apr. 2015
”Strict liability and insurance schemes of compensation” apărut în volumul conferinței ”Euro and the
European banking system: evolutions and challeenges”, Iași, 4-6 iunie, 2015
”Norma juridică”, apărut în revista ”Timpul”, iunie 2015
”Tort law from the perspective of corrective and distributive justice”, iulie 2015, apărut în Journal of
Public Administration, Finance and Law, Iași
“Theoretical outlines of comparative law methodology”, august 2015, apărut în Journal of Public
Administration, Finance and Law, Iași
“Demnitate umană contra libertate de exprimare. Cazul toleranței față de diferențele de grup”- Revista
Timpul, 2016, disponibil on-line.

Conferinţe

Conferința cu titlul ”Asistenta pentru dezvoltarea international. Abordari comparative. Editia a II-a”, Iași,
10.12.2012. Lucrare prezentata:„Separația puterilor ca principiu regulativ, o garanție a democrației și
construcției europene”
Conferința internațională ”Uniformizarea dreptului- efecte juridice și implicații sociale, politice și
administrative”, Iași 23-25 oct. 2014, cu lucrarea ”Răspunderea strictă în contextual modernizării
legislației naționale. Aspecte de drept privat comparat”
Conferința internațională ”Communication, context, interdisciplinarity”. Târgu- Mureș, oct. 2014 cu
lucrarea ”The principle of liability for breach of community law”
Conferința internațională ”Drepul între modernizare și tradiție. Implicații asupra organizării juridice,
politice și administrative”, București, 21-23 apr. 2015, cu lucrarea ”Remarci asupra istoriei delictelor”
Conferința internațională ”Euro and the European banking system: evolutions and challenges”, Iași, 46 iunie, 2015, cu lucrarea ”Strict liability and insurance schemes of compensation”
Conferința ”Traducerile juridice în cadrul Uniunii Europene”, Iași, 18 mai 2017, cu lucrarea ”Tort law și
corespondențele continental- europene. Dificultăți structurale de traducere”
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Seminarii

Participare la școala de vară de la Sinaia, 23-30 august 2014 cu titlul „Modernizarea legislaţiei
naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra
sistemului administrativ ”
Participare la workshop-ul „Political participation in times of crisis”, organizat de Friedrich Ebert
Stiftung, intre 14- 17 noiembrie 2015, la Cluj-Napoca
Participare la 4th International workshop on law and ideology, ”Adjudication and the political”, 25-26
mai 2017, Timișoara, cu textul ”Tort law in Eastern Communist countries through ideological lenses”
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