LAUDATIO
Onorat Prezidiu
Stimat Auditoriu,
Vă rog să-mi permiteţi ca, în numele Senatului Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, să
evoc personalitatea domnului Nicanor Ursua Lezaun, profesor universitar la Universitatea din Ţara
Bascilor din Bilbao, Spania.
Domnul Nicanor Ursua Lezaun s-a născut în provincia Navarra la 12 decembrie 1947.
A absolvit cursurile liceale la Colegiul din Estella, şi cum provincia Navarra nu avea
Universitate Publică şi-a îndreptat paşii spre Universitatea Complutense din Madrid pentru a-şi începe
studiile universitare în domeniul Filosofiei şi Literelor. După o scurtă perioadă petrecută în Madrid, în
epoca de mare represiune poliţienească asupra Universităţilor, domnul Prof.dr. Nicanor Ursua Lezaun
a plecat în Germania (ţara filosofiei moderne), la Universitatea din München unde şi a finalizat
studiile în Filosofie, respectiv în Filosofia Ştiinţei, în anul 1971, obţinând titlul ştiinţific de Doctor în
Filosofie în anul 1976.
În Universitatea din München a cunoscut realmente ceea ce este şi ceea ce trebuie să fie o
universitate şi conceptul de “Akademische Freiheit” (libertatea academică), domeniile de studiu ale
Domniei Sale centrându-se pe Filosofia Germană, Filosofia Ştiinţei şi Antropologie.
Rezultatele profesionale deosebite obţinute pe durata studiilor precum şi pasiunea pentru
această regină a disciplinelor – Filosofia şi pentru lucrul bine făcut i-au asigurat un debut profesional
de excepţie în învăţământul superior spaniol, manifestându-se ca unul dintre cei mai importanţi
discipoli ai şcolii filosofice germane reprezentată prin Magiştrii Reinhardt Lauth şi Wolfgang Röd.
Din anul 1976 domnul Prof.dr. Nicanor Ursua Lezaun a ocupat prin concurs următoarele
funcţii didactice:
Între 1976 – 1981 profesor titular la Universitatea din Deusto (universitatea care aparţinea
comunităţii iezuite din Bilbao), unde a predat cu înalt profesionalism Metodologia Ştiinţei şi Teoria
Cunoaşterii în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Umaniste.
Între 1981 - 1989, profesor titular la nou înfiinţata Facultate de Filosofie şi Ştiinţe ale
Educaţiei din cadrul Universităţii din Ţara Bascilor din Bilbao (Universidad del Pais Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea Bilbao), predând Metodologia Ştiinţei, Filosofia Ştiinţei şi Teoria Cunoaşterii.
Între 1989 – 1990 (31.12.1990) profesor titular al Universităţii Publice din Navarra
(Pamplona) şi director al Departamentului de Filosofie şi Metodologia Ştiinţei din cadrul aceleaşi
instituţii.
Între 1991 – prezent profesor universitar titular al Universităţii din Ţara Bascilor din Bilbao
(Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Bilbao), ocupând catedra de Teoria
Cunoaşterii Ştiinţifice în cadrul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţele Educaţiei din campusul San
Sebastian.
În toată această perioadă domnul prof. dr. Nicanor Ursua Lezaun s-a preocupat de
îmbogăţirea bibliografiei de specialitate şi de implementarea unor noi şi eficiente metodologii de
predare şi evaluare a cunoştinţelor studenţilor.
Toate acestea sunt rezultatul unei activităţi deosebite desfăşurate de către domnul prof. dr.
Nicanor Ursua Lezaun, care demonstrează, pe lângă o verticalitate morală de invidiat, un dezvoltat
spirit practic, calităţi care i-au adus recunoaştere în cercurile ştiinţifice, asociaţiile şi organizaţiile
profesionale al căror membru este, atât în Europa cât şi peste ocean.
Datorită unei activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică caracterizată prin excelenţă domnul
prof. dr. Nicanor Ursua Lezaun a fost cooptat în comitete de redacţie şi de referenţi ştiinţifici la peste
14 reviste de specialitate, dintre care 7 internaţionale, meritând amintite revistele: Theoria, Limite,
Ludus Vitalis. Filosofia Biologiei, fiind, de asemenea, investit cu funcţia de vicepreşedinte al
European Interuniversity Association on Society Science and Technology cu sediul la Bruxelles.
Direcţiile tematice de cercetare ştiinţifică abordate de către invitatul nostru, în bogata şi
deosebit de diversificată activitate de cercetare ştiinţifică, au ca rezultat: 36 cărţi de specialitate (9 ca
prim autor şi 27 colaborator), 84 de lucrări ştiinţifice (30 în reviste de specialitate din Europa, Asia,
SUA, America Centrală, America de Sud şi 54 comunicate ca profesor invitat sau moderator

(chairman) şi publicate în volumele unor congrese şi simpozioane de marcă din Europa, SUA,
America Centrală, America de Sud) şi 10 proiecte finanţate de către Uniunea Europeană, conduse cu
rigoare şi deosebit profesionalism şi centrate pe o tematică deosebit de actuală şi anume: Ştiinţă –
Tehnologie - Societate.
Preocuparea continuă şi competenţa ştiinţifică într-un domeniu atât de important de cercetare
ştiinţifică, l-au recomandat pe domnul Nicanor Ursua Lezaun pentru activitatea de conducător de
doctorat, în domeniul Filosofia Ştiinţei întruchipând astfel, din 1989, cerinţele maximale ale unui
adevărat magistru în spaţiul universitar contemporan.
În paralel cu activităţile didactice şi de cercetare ştiinţifică domnul prof. dr. Nicanor Ursua
Lezaun a prestat şi activităţi cu caracter ştiinţific, administrativ sau social dintre care ne face o
deosebită plăcere să amintim:
03.05.1983 – 30.06.1984 – prodecan al Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul
Universităţii din Ţara Bascilor din Bilbao (Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
Bilbao).
01.07.1993 – 30.06.1996 – vicepreşedinte al European Interuniversity Association on Society
Science and Technology cu sediul la Bruxelles.
01.04.1994 – 30.04.1996 – director al Departamentului de Filosofie din cadrul Universităţii
din Ţara Bascilor din Bilbao (Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Bilbao).
02.05.1996 – 30.03.2000 – director cu Relaţiile Internaţionale ale Universităţii din Ţara
Bascilor din Bilbao (Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Bilbao).
20.03.2000 – 26.06.2001 – prorector cu activitatea didactică, infrastructură şi inovare al
Universităţii din Ţara Bascilor din Bilbao (Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
Bilbao).
22.10.2002 – 22.10.2004 – director al Departamentului de Filosofie din cadrul Universităţii
din Ţara Bascilor din Bilbao (Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Bilbao).
Talentul nativ, rigoarea ştiinţifică şi dinamismul de invidiat sunt trăsături determinante ale
unui intelectual de excepţie, care a reuşit să-şi aducă o contribuţie magistrală, prin lucrările publicate,
la dezvoltarea învăţământului filosofic european.
În acest context, din bogata şi diversificata activitate publicistică a domnului Nicanor Ursua
Lezaun se remarcă prin profunzime, printr-un model occidental de filosofare, adică unul aplicativ, şi o
deosebită capacitate de analiză următoarele lucrări: Cerebelul şi cunoaşterea. O perspectivă
evoluţionistă (Editura Anthropos Barcelona, 1993); Filosofia critică a ştiinţelor umaniste şi sociale.
Istorie, metodologie şi fundamentare ştiinţifică (Editura Coyoacan, Mexic, 2004), căutând permanent
să urmeze lema lui Lichtenberg care spune: „Când oamenii se învaţă cum trebuie să gândească şi nu
ce trebuie să gândească se evită neînţelesurile. Este un fel de iniţiere în misterele umanităţii.”
Prezenţa Domniei Sale în această zi în cadrul academic şi deosebit de ospitalier al
Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad ne onorează constituind un moment spiritual şi înălţător, iar
acordarea titlului academic de Doctor Honoris Causa de către Senatul acestei prestigioase instituţii
reprezintă o recunoaştere a meritelor pe care profesorul Nicanor Ursua Lezaun, personalitate a vieţii
universitare şi ştiinţifice europene, şi nu numai, le are în promovarea cooperării ştiinţifice
interuniversitare şi în dezvoltarea învăţământului superior european.
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