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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii formative  
Cursul de filosofie a religiei reprezintă un demers către condițiile teoretice ale religiei și are ca obiect de studiu 
determinarea unei reflexii raționale asupra religiei. Domeniul filosofiei religiei condiționează oportunitatea de a 
întreprinde o heterointerpretare a religiei, care, la rândul său, satisface necesitatea metodologică, atribuind 
studiului religiei un punct de reper în afara limitelor sistemului religios. În același timp, în cadrul acestui curs este 
depășită discrepanța abordărilor sociologice și acelor psihologice cu privire la religie, care se referă în mod 
disjunct la sursele experiențelor religioase exclusiv dintr-o perspectivă socială sau din una psihologică. Într-o 
manieră verticală religia este studiată pe parcursul a trei nivele, cum ar fi cel istoric, fenomenologic și 
hermeneutic. Abordările de ordin conceptual şi metodologic sunt completate cu analiza relației dintre filosofie și 
religie, abordată adecvat în desfășurarea acestui curs. 

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 ale 

filosofiei religiei;  
- Dezvoltarea sistemului valoric al studentului;  
- Cunoașterea și însușirea abilități de identificare și interpretare a conceptelor și teoriilor fundamentale; 
- Utilizarea noțiunilor, principiilor și metodelor de studiu contemporane în cercetarea ştiinţifică și în acțiunile 

practice; 
- Definirea şi exprimarea specificului problemelor filosofiei religiei; 
- Estimarea funcţiei formative a filosofiei religiei în condiţiile democratizării societăţii. 

Finalităţi de studii  
Studentul la finele cursului va fi capabil: 
- să compare filosofia religiei cu filosofia hermeneutică şi semiotică din secolul XX; 
- să analizeze diferite tipuri de abordare a religiosului;  
- să aplice distincţia sens / referent la diferenţierea tipurilor de texte; 
- să compare filosofia cu religia, rațiunea cu credința, sacrul cu profanul; 
- să evalueze teoriile sociologice ale religiei; 
- să valorifice argumentele cu privire la existența lui Dumnezeu; 
- să identifice principalele probleme ale limbajului religios; 
- să evalueze influența monoteismului asupra religiei occidentale în genere; 



- să elaboreze criterii de analiză și verificare a problemei răului; 
- să stabilească o coerență conceptuală între argumentele cu privire la existența lui Dumnezeu. 
Condiții prerechizit: disciplinele din programul de studii de la anii precedenţi. 

Teme de bază 
 Introducere în filosofia religiei;Geneza filosofiei religiei;Practici și experiențe religioase;Conceptul de Sacru, 
Rudolf Otto;Hierofanie și cratofanie; Mit și Ritual; Ontofanie și experiență religioasă; Alfred N. Whitehead: 
Religia în formare; Dialectica sacrului și profanului, Mircea Eliade,  John H. Hick: structurile de bază a filosofiei 
religiei. 
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.. 
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