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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Epistemologia ocupă un loc dominant în studiul şi investigaţiile filosofice. Disciplina cuprinde şi 

examinează probleme fundamentale ale epistemologiei: originea, structura, metodele si validitatea 
cunoașterii ştiinţifice. 

Unii autori o mai numesc criteriologie sau teoria certitudinii. Sarcina epistemologiei este să 
stabilească condiţiile, valorile si limitele cunoaşterii ştiinţifice, să precizeze gradul de îndoială şi de 
certitudine pe care îl comportă ştiinţa dobândită precum şi metodele prin care se poate atenua îndoială şi 
spori certitudinea. 

Scopul predării cursului „Epistemologie” prevede instruirea adecvată, cultivarea la studenţi a unor 
concepte filosofice integre despre tabloul general al lumii, un mod argumentat de cugetare şi reflecţie. 
În cadrul seminarelor şi al testărilor de program studenţii vor concepe cu adevărat natura obiectuală şi 
subiectuală a cunoaşterii, inclusiv dexterităţi şi deprinderi practice în domeniul perceperii realităţii 
obiective, a problemei ordinii în lume. 
     Actualitatea şi importanţa disciplinei este determinată de rolul sporit al cunoaşterii în destinul 
societăţii şi al omului, al universului cosmic şi al universului uman. Scopul general al acestui curs este 
de a reliefa o lectură în continuitate a progresului gândirii omeneşti. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului: 
competențe generale:  
- Capacitatea de a comunica în scris şi verbal. 
- Capacitatea de a urmări şi a evalua argumentele aduse de alții şi de a descoperi esența acestor idei; 
- Abilitatea de a utiliza şi a manipula tehnologiile informaționale;  
- Capacitatea de a reflecta critic asupra obiectului şi scopului învățării;  
- Capacitatea de a comunica constructiv în situații sociale diferite;  
- Capacitatea de a lucra în mod cooperant şi flexibil în cadrul unei echipe;  
Competențe specifice: 
- Generalizarea cunoștințelor din domeniul științelor socio-umane;  
- Analiza și sinteza diverselor teorii și opinii din domeniu. 
- Determinarea relațiilor interdisciplinare și evidențierea utilității lor;  
- Utilizarea principiilor și metodelor standard în rezolvarea de probleme tipice domeniului Filozofie;  
- Comunicarea ideilor, problemelor şi soluțiilor din domeniul științelor socio-umane atât într-un 

mediu specializat, cât şi în unul nespecializat;  
Demonstrarea abilităților de analiză în luarea deciziilor în plan profesional; 



Finalităţi de studiu ale cursului: 
- Să acumuleze cunoștințe și să formeze abilități de identificare și interpretare a conceptelor și teoriilor 

fundamentale ale filosofiei; 
- să dezvolte capacități de memorare, generalizare și analiză critică a informației, care să permită viitorului 

specialist să își asume responsabilități și să se adapteze operativ la modificările din societate; 
- să cunoască și să recomande publicului țintă principiile de comunicare eficientă din perspectiva retoricii, 

pragmaticii discursive și ale discursului filosofic; 
- să definească și exprime specificul problemelor filosofice în raport cu alte discipline umanistice; 
- să estimeze funcția formativă a filosofiei în condițiile democratizării societății și evaluarea ideilor filosofice 

din perspectivele axiologică, praxiologică, culturală; 
- să cunoască și să aplice teoriile filosofice în soluționarea problemelor cu caracter interdisciplinar; 
- să identifice similitudinile și diferențele dintre diverse tradiții filosofico-culturale; 
- să analizeze particularităţile conceptelor fundamentale ale ontologiei; 
- să identifice domeniile și posibilitățile de aplicare a cunoștințelor obținute în scopul îmbunătățirii calității 

vieții. 

Condiții pre-rechizit: Studenții pentru a audia cursul de Gnoseologie trebuie să acumuleze credite la 
disciplinele: Propedeutica filosofică, Istoria filosofiei - pe perioade, Ontologia, Gnoseologia. 
Teme de bază: Epistemologia ca teorie generală a ştiinţei. Obiectul şi problematica de studiu. Geneza ştiinţei. 
Funcţiile ştiinţei. Orientări în epistemologie: evoluţionistă; mutaţionistă; cumulaţionistă. Epistemologia analitică 
,,Cercul de la Viena,,. Raţionalismul lui   Karl Popper. Epistemologia lui Tomas Kuhn. Epistemologia lui Imre 
Lakatos. Interacţiunea dintre etică şi ştiinţă şi filosofie. Obstacolele progresului în ştiinţă. Etosul în ştiinţă. 
Conceptul de metodă în ştiinţă şi filosofie. Anarhismul epistemologic a lui P.K.Feyerabend. Problema ştiinţifică 
şi problematizarea în ştiinţă. Ipoteza ştiinţifică. Teoria ştiinţifică şi funcţiile ei. Conceptul epistemologic de 
adevăr. Cauzalitatea în ştiinţă şi în filosofie. Omul de ştiinţă ca măsură a lucrurilor. 

Strategii de predare-învăţare: 
Învăţare centrată pe student: prelegeri interactive, PPT, proiecte; consultaţii. 

Strategii de evaluare: 
Evaluare realizată prin diverse metode: oral şi în scris, prezentări, rapoarte, participarea la discuţii, portofolii etc. 
Nota finală se constituie din următoarele componente:40% din notă constituie rezultatul evaluării finale, 40 %  
din notă constituie evaluările curente petrecute pe parcursul semestrului, prin verificări succesive (cel puţin 2 
evaluări); 20% din notă  constituie rezultatul  evaluării calităţii lucrului individual al studentului pe parcursul 
semestrului, inclusiv portofoliul, participare la discuţii, prezentări, activitatea la seminare etc. 
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5. Celmare Ş. Perspective epistemologice. Iaşi, 1998.  
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