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Marți, 21 IUNIE (15h30-17h30):  
Dr. Diana Stanciu, Memorie și conștiență: câteva intuiții filosofice 
 
 
Experiența noastră conștientă de zi cu zi depinde de memorie. Opiniile pe 

care ni le formăm în fiecare zi depind de considerații mai vechi – adică de 
considerații aflate deja în memorie. În plus, daca vrem să înțelegem cum ajungem să 
știm ceea ce știm, trebuie să luăm în considerație epistemologia memoriei. Pornind 
de la aceste ipoteze, voi încerca să prezint câteva din cele mai noi dezvoltări în teoria 
reprezentațională a memoriei și în cea directă. Mă voi referi de asemenea la 
justificarea considerațiilor aflate deja în memorie în funcție de diferite tendințe cum ar 
fi: fundaționalismul, coerentismul, teoriile deontologice, reliabilism-ul și 
preservaționism-ul. 

 
 
 
 

 
 
Dr. Diana Stanciu (https://irhunibuc.wordpress.com/visiting_scholars), 

organizatoarea seminarului de cercetare Consciousness and Cognition: An 
Interdisciplinary Approach (Conștiență și cunoaștere: o abordare interdisciplinară), 
este specializată în filosofie/ teologie (pre)modernă și este de asemenea interesată 
de receptarea filosofiei antice și medievale în perioada (pre)modernă și ulterior. 
Temele sale de cercetare sunt: conștiența/ conștiința, liberul arbitru (și grația, 
predestinarea), decizia morală, religia rațională și toleranța (religioasă și politică). Dr. 
Stanciu are numeroase publicații și cursuri predate pornind de la temele de mai sus 
atât în țară cât și peste hotare. În ultimii doi ani, Dr. Stanciu s-a concentrat mai mult 
pe relația dintre neuroștiințe/ științe cognitive, pe de o parte, și filosofie/ teologie, pe 
de altă parte. Tema conștienței a devenit centrală în acest context.   
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Seminar ICUB-H: Memory: From Brains to Narratives 
Convenor: Dr. Lorena ANTON (CSIII in Social Anthropology, University of Bucharest 
- Letters) 

 
 
 
 
Tuesday, June 21 (15h30 – 17h30):  
Dr. Diana Stanciu, Memory and Consciousness: A Few Philosophical 

Intuitions 
 

Our everyday conscious experience depends on memory. The everyday 

opinions one develops depend on background beliefs or memory beliefs. Moreover, if 

one wants to make sense of how one knows what one knows, one needs to take into 

account the epistemology of memory. On the basis of these assumptions, I will try to 

convey to the audience a few of the latest views on the representational theory of 

memory and the direct theory of memory. I will also take into account the justification 

of memory belief according to various trends such as foundationalism, coherentism, 

deonthological theories, reliabilism and preservationism. 

 

 

 

 

Dr. Diana Stanciu (https://irhunibuc.wordpress.com/visiting_scholars), the convenor 

of the research seminar and series of lectures Consciousness and Cognition: An 

Interdisciplinary Approach, specialises in (early) modern philosophy and theology 

and their aftermath, with a focus on the reception of ancient and medieval authors 

regarding topics such as consciousness/ conscience, grace, predestination and free 

will, virtue, sovereignty, rational religion and toleration. She published and taught 

extensively on the above-mentioned topics both at home and abroad. Lately, Dr. 

Stanciu has been working on the relationship between neuroscience/ cognitive 

science, on the one hand, and philosophy/ theology, on the other hand, while 

concentrating primarily on the theme of consciousness. 
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