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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii formative  
Studenţii vor audia un curs de prelegeri şi seminare consacrat Eticii şi Filosofiei moralei. În cadrul cursului 
accentul va cădea nu doar pe acumularea unui bagaj de cunoştinţe, ci orientarea studenţilor spre valori şi virtuţi 
veşnice, spre fapte bune. Etica este o ştiinţă normativă şi adesea numită şi filosofie practică, fiind studiată nu 
numai pentru a afla ce este virtutea, ci şi mai ales pentru a deveni virtuos. Din reflecţia asupra lor se desprinde 
problema asupra sensului vieţii, a ordinii şi dezordinii din univers, a libertăţii umane. Prin selecţia tematicii 
prezentului curs s-a urmărit să se pună în lumină specificul şi problematica Eticii şi filosofiei moralei, evoluţia 
doctrinelor morale, problemele practice ale moralei. Aprofundarea acestor probleme se va face la seminare pe 
baza studierii bibliografiei recomandate, în funcţie  de opţiunile  studenţilor pentru analiza unor aspecte relevante 
ale Eticii şi filosofiei moralei. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competenţe generale: 
- Cunoașterea, identificarea și  interpretarea conceptelor și teoriilor fundamentale ale filosofiei; 
- Dezvoltarea capacității de memorare, generalizare și analiză critică a informaţiei din domeniul filosofiei,  care  

permite viitorului specialist să își asume responsabilități și să se adapteze  operativ la modificările din 
societate; 

- Comunicarea logică, coerentă,  argumentată a informaţiei privind diverse tipuri de filosofie și stiluri de 
filosofare în limba de stat şi alte limbi, în  medii profesionale și alte medii social-economice; 

- Aplicarea tehnologiilor informaţionale şi a tehnicilor de management al informaţiei; 
- Proiectarea activităţii profesionale atât independent, cât și cu semenii în cadrul echipei, sau cu factori de 

decizie, într-un context naţional şi internațional. 
Competenţe specifice: 
- Formarea şi dezvoltarea capacităţii de analiză, sinteză şi reflecţie, prin prezentarea temelor majore a eticii;  
- Dezvoltarea sistemului valoric al studentului;  
- Aplicarea cunoştinţelor obţinute în aprecierea fenomenelor culturale și sociale actuale; 
- Utilizarea noțiunilor, principiilor și metodelor de studiu contemporane în cercetarea ştiinţifică și în acțiunile 

practice; 
- Definirea şi exprimarea specificului problemelor eticii și  filosofiei moralei; 
- Estimarea funcţiei formative a filosofiei moralei. în condiţiile democratizării societăţii; 
- Cunoașterea și aplicarea teoriilor filosofice în soluționarea problemelor cu caracter interdisciplinar; 

Finalităţi de studii  
Studentul la finele cursului va fi capabil: 
- să explice fenomenul reevaluării valorilor spirituale în contemporanietate; 
- să compare conţinutul idealului moral la diferite etape de dezvoltare a societăţii; 
- să determine specificul idealului moral contemporan; 
- să aplice codul bunelor maniere în situaţii concrete; 
- să evalueze situaţii conflictuale şi să stabilească  tipuri respective de conduită; 
- să stabilească  coraportul dintre libertate, necesitate şi datorie în acţiunea etică; 
- să aplice principiile etice în diverse  domenii de activitate; 
- să compare diverse virtuţi şi valori profesionale, reieşind din specificul profesiunii; 
- să stabilească gradul de responsabilitate morală a savanţilor în contemporaneitate 
- să elaboreze diverse coduri de deontologie profesională şi să demonstreze aplicabilitatea lor; 



- să stabilească posibile situaţii morale; 
- să elaboreze proiecte de cercetare ştiinţifică în domeniul  filosofiei morale; 
- să stabilească coraportul dintre etică, drept şi practica aplicării normelor respective în situaţii reale; 
- să argumenteze propriile opinii referitoare la teoria morale, ţinând cont de cunoştinţele acumulate; 
- să estimeze valoarea moralei în societatea contemporană; 
- să creeze propria schemă a virtuţilor şi a viciilor morale. 

Condiții prerechizit: acumularea creditelor necesare pentru promovarea semestrului I, II și III cu succes. 

Teme de bază: 
 Obiectul de studiu şi problematica Eticii şi filosofiei moralei. Evoluţia doctrinelor  morale din antichitate până 
în epoca noastră. Noţiunile fundamentale ale eticii. Geneza şi dinamica idealului etic. Normele şi principiile 
morale. Valorile morale. Manifestarea subiectului moral. Aprecierea morală. Libertate şi responsabilitate morală. 
Profesionism şi etică profesională. Concepte centrale în etica profesională. Etica aplicată. Domenii de interferenţă 
ale eticii.  

Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, lecții asistate la calculator, proiecte; consultaţii. 

Strategii evaluare: 
Evaluare realizată prin diverse metode: oral şi în scris, prezentări, rapoarte, participarea la discuţii, portofolii etc. 
Nota finală se constituie din: rezultatul evaluării finale (40%), evaluărilor curente (40 %),  evaluare calităţii 
lucrului individual al studentului (20%) pe parcursul semestrului, inclusiv portofoliul, participare la discuţii, 
prezentări, activitatea la seminare etc.. 

Bibliografie selectivă: 
1. Montefiore A. Introducere modernă în filosofia moralei. –Bucureşti, 1980; 
2. Huma I. Conştiinţă şi moralitate. –Iaşi, 1981;  
3. Williams B. Introducere în etică. –Bucureşti, 1992; 
4. Miroiu A. Etica  aplicată. –Bucureşti, 1995;  
5. Cătineanu T. Elemente de etică. –Cluj-Napoca, 1987; 
6. Filipescu N. Către un nou ideal. –Bucureşti, 1980;  
7. Gînju T. Discurs despre morală. –Iaşi, 1981; 
8. Gînju T. Lumea morală. –Iaşi, 1982;  
9. Ioardachescu V. Filosofia morală. –Iaşi, 1939; 
10. Marinescu A. Codul bunelor maniere astăzi. –Bucureşti, 1995;  
11. Vidam T. Introducere în filosofia moralei. –Cluj-Napoca, 1994. 
12. Grigoraş G. Libertate şi responsabilitate morală. –Bucureşti, 1988;  
13. Şerdocov V. Iluzia binelui. Valorile morale şi credinţa religioasă. –Bucureşti, 1988; 
14. Fonari F., Liviţchi M. Cultura morală şi caritatea. – Chişinău, 1991 
15. Введение в биоэтику. М.: Прогресс-Традиция, 1998. 
16. Гусейнов А. А., Апресян Р. Г. Этика.— М.: Гардарики,2002 
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