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contemporană) 
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Departamentul: Științe Umaniste  
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Total ore Număr de ore pe tipuri de activități 
Forma de 
evaluare 

Număr de 
credite Total Contact 

direct 
Studiu 

individual Curs Seminar Laborator 

150 90 60 60 30 - E 5 
Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Prin intermediul acestui curs studenților se oferă repere teoretice pentru înţelegerea fenomenului 
istorico-filosofic din epoca contemporană. Cursul urmăreşte drept scop aprofundarea cunoştinţelor 
despre principalii gânditori din epoca contemporană, despre principalele curente, concepte, idei, tipuri 
de abordare şi argumentare caracteristice filosofiei epocii contemporane. Sfera de cunoştinţe cuprinde 
concepţiile şi ideile filosofice ale unor gânditori, precum şi curentele filosofice care s-au succedat, prin 
prisma principiilor continuităţii şi discontinuităţii din lumea antică până în epoca contemporană. 
Abordările de ordin conceptual şi metodologic sunt completate cu analiza unor fenomene şi tendinţe ale 
culturii și științei epocii contemporane, cu scopul de a furniza studenților instrumente de cercetare şi un 
ghid pentru a se orienta în universul divers al manifestărilor spirituale din epoca contemporană. Prin 
selecţia tematicii prezentul curs va fi realizat pe două planuri: în cadrul prelegerilor se va face 
prezentarea generală a istoriei filosofiei în epoca contemporană din perspectiva unităților de conținut ale 
cursului, iar elucidarea aprofundată a   problemelor relevate se va face la seminare pe baza studierii 
bibliografiei recomandate.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:  
Competenţe generale dezvoltate în cadrul cursului:  

- Cunoasterea de către studenţi a fundamentelor abordării filosofice din perspective istorică;  
- Dezvoltarea capacităţii/abilităţii de aplicare a cunoştinţelor însuşite în practica cercetării 

filosofice;  
- Menţinerea unei gândiri critice, deschise în aprecierea diferitor concepții filosofice de epocă;  
- Capacitatea elaborării unor generalizări  asupra fenomenelor istorico-filosofice. 

Competențe specifice disciplinei:  
La nivel de cunoaştere şi înţelegere: 

- să descrie caracteristicile fundamentale ale filosofiei contemporane; 
- să cunoască etapele de dezvoltare ale filosofiei contemporane;  
- să identifice şcolile filosofice din epoca contemporană; 
- să evidențieze aspectele constitutive ale unor școli filosofice; 
- să identifice sursele bibliografice ale filosofii contemporane; 
- să cunoască lucrările aparținând diferitor orientări filosofice din epoca contemporană; 

La nivel de aplicare: 
- să stabilească conexiunea dintre cultura şi filosofia epocii moderne și a epocii contemporane; 
- să contureze locul şi să caracterizeze rolul filosofiei contemporane în sistemul culturii europene și 

universale; 
- să clasifice diversele tipuri de școli și curente în filosofia contemporană; 
- să sintetizeze tendinţe comune în diferite școli și curente filosofice din epoca modernă și epoca 

contemporană; 
- să stabilească conexiunea dintre conceptele filosofice din secolul al XVIII-lea și cele ale secolului al 

XIX-lea;   
- să stabilească legătura dintre stilurile de filosofare din epoca contemporană; 
- să-și formeze abilități de analiză a unui text filosofic. 



La nivel de integrare: 
- să interpreteze procesul istorico-filosofic ca dimensiune fundamentală a culturii epocii 

contemporane; 
- să propună modele de analiză a procesului istorico-filosofic  din epoca contemporană;  
- să elaboreze o taxonomie a valorilor filosofiei epocii contemporane; 
- să evidențieze problematica cunoașterii în diferite școli filosofice din epoca contemporană; 
- să identifice afinitățile și diferențele dintre filosofia modernă și filosofia contemporană; 
- să analizeze un text filosofic din perspectiva problematicii ontologice și epistemologice; 
- să detecteze corelaţia dintre ontic și gnoseologic într-o scriere filosofică din epoca contemporană; 
Finalităţi de studii realizate la finele cursului: 

Cursul de Istoria Filosofiei (epoca contemporană) va fi dezvoltat pe trei nivele majore: 
formarea şi dezvoltarea capacităţii de analiză, sinteză şi reflecţie, prin prezentarea temelor majore din 
filosofia contemporană; dezvoltarea sistemului valoric al studentului; aplicarea cunoştinţelor obţinute în 
aprecierea fenomenelor culturale și sociale actuale. Spectrul de abilităţi profesionale este orientat spre 
formarea capacităţilor de a analiza texte de filosofie, de a decela problema centrală şi de a o încadra în 
contextul ideatic al epocii, de a selecta ideile argument şi de a le aprecia valoarea de adevăr şi forţa 
argumentativă, de a cunoaşte soluţii alternative ale problemei centrale în text, precum şi de a face o 
evaluare a soluţiei propuse de către autorul textului analizat.  
Condiții pre-rechizit:   Studii BAC 
Teme de bază: Trăsăturile caracteristice ale filosofiei epocii contemporane . Filosofia clasică germană. 
Romantismul filosofic german. Filosofia marxistă. Filosofia pozitivistă. Filosofia empiriocriticesmului. 
Filosofia vieţii. Filosofia pragmatistă. Filosofia existenţei. Filosofia psihanalitică. Filosofia analitică. 
Fenomenologia.  
Strategii de predare-învăţare: 
Învăţare centrată pe student: prelegeri interactive, prezentări inovative, lectura textelor filosofice. 
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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