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Total ore Număr de ore pe tipuri de activităţi 
Forma de 
evaluare 

Număr de 
credite total contact 

direct 
studiu 

individual curs seminar laborator 

150 60 90 30 30 - E 5 
Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii: 
Prin intermediul acestui curs studenţilor li se oferă o bază necesară pentru înţelegerea principiilor generale ale 
filosofiei. Cursul urmăreşte drept scop obţinerea cunoştinţelor despre principalele şcoli, curente, paradigme, 
concepte, idei, tipuri de abordare şi argumentare specifice pentru filosofie. 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 contemporaneitate. Cursul de Filosofie va fi 
dezvoltat pe trei nivele majore: formarea şi dezvoltarea capacităţii de analiză, sinteză şi reflecţie, prin prezentarea 
temelor majore din istoria filosofiei şi din problemele fundamentale ale filosofiei; dezvoltarea sistemului valoric 
al studentului; aplicarea cunoştinţelor obţinute în aprecierea fenomenelor culturale şi sociale actuale. Disciplina 
este poziţionată în rândul disciplinelor socio-umane înscriind-se armonios în sistemul teoretic şi practic ce 
vizează pregătirea multilaterală a viitorilor specialişti din diferite domenii. 

Competenţe generale dezvoltate în cadrul cursului:  
- însuşirea unor cunoştinţe necesare în vederea formării unei imagini ample ce va explicita domeniul filosofiei;  
- dezvoltarea capacităţii/abilităţii de aplicare a cunoştinţelor însuşite în practicarea lecturii textului filosofic;  
- dinamizarea unei gândiri critice, deschise în aprecierea unor discursuri filosofice reprezentative; 
- aptitudinea elaborării unor generalizări cu privire la evoluţia filosofiei prin analiza celor mai semnificativi 

gânditori. 
Competenţe specifice disciplinei: 
- formarea abilităților de interpretare corectă a teoriilor, principiilor și metodelor de studiu; 
- dezvoltarea capacității de memorare, generalizare și analiză critică a informaţiei care permite viitorului 

specialist să-și asume responsabilități și să se adapteze exigențelor societății; 
- comunicarea logică, coerentă, argumentată a informaţiei, ideilor, soluțiilor in limba de stat şi alte limbi, in 

medii profesionale și alte medii social-economice; 
- formarea abilităţilor de a însuşi metode noi şi mecanisme eficiente de soluţionare a problemelor şi de 

implementare a rezultatelor în activitatea profesională; 
- dezvoltarea capacităţii de a studia individual diverse surse informaţionale care contribuie la sporirea gradului 

de autoinstruire în domeniul ştiinţei. 

Finalităţi de studii  
Studentul la finele cursului va fi capabil: 
- să compare diferite definiţii ale filosofiei;  
- să stabilească legătura dintre stilurile de filosofare;  
- să demonstreze interesul filosofic în prezent; 
- să stabilească conexiunea dintre conceptele ontologice fundamentale; 
- să analizeze conceptele gnoseologice; 
- să distingă structura şi modalităţile cunoaşterii; 
- să demonstreze legătura dintre tipurile de valori; 
- să analizeze structura şi tipurile de acţiune umană; 
- să compare conceptele antropologiei filosofice; 
- să stabilească legătura dintre cultură-natură-societate; 
- să valorifice importanţa domeniilor reflecţiei filosofice;  
- să estimeze rolul filosofiei în viaţa socială; 
- să demonstreze organizarea sistemică a lumii; 
- să aprecieze rolul criteriilor de verificare a adevărului; 
- să elaboreze o scară ierarhică a valorilor pentru un grup anumit; 
- să anticipeze modelele de acţiune umană; 



- să propună exemple de tipuri de existenţă umană; 
- să-şi expună părerea privind importanţa funcţiilor culturii în societate. 
Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Filosofie  este necesară parcurgerea nivelului 3, conform ISCED 
– bacalaureat, audierea cursului Tehnici de comunicare scrisă și orală. 
Teme de bază: Specificul şi problematica filosofiei; Situaţia actuală a filosofiei; Elemente de istorie a filosofiei. 
Filosofia în antichitate; Filosofia medievală; Filosofia renascentistă; Filosofia modernă; Filosofia clasică 
germană; Filosofia contempotană; Ontologia – teoria existenţei; Gnoseologia - teoria cunoaşterii; Axiologia - 
teoria valorilor; Praxiologia - teoria acţiunii eficiente; Antropologia filosofică; Filosofia culturii; Filosofia 
comunicării. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, lecţii asistate la calculator, proiecte; consultaţii. 
Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, dezbateri, elaborarea portofoliilor, teze/proiecte etc. 
Nota finală se constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente (40 %) și calităţii lucrului individual al 
studentului pe parcursul semestrului (20%).   

Bibliografie obligatorie: 
1. A. Miroiu, Doina-Olga Ştefănescu, Manual de Filosofie, Bucureşti, Editura Humanitas Educaţional, 2003. 
2. Banu I., Filosofia antică europeană şi orientală, Bucureşti, 1974. 
3. David I., Introducere în filosofie, Bucureşti, 1977. 
4. Hugli A., Lubcke P., Filosofia In Secolul XX ,Vol. I, II, Editura ALL, 2008. 
5. Marga A., Introducere în filosofia contemporană, Iaşi, 2002. 
6. Surdu A., Filosofia modernă: orientări fundamentale, Bucureşti, 2002. 
7. Terestchenko Michel, Marile curente ale filosofiei politice, Institutul european 2000. 
8. Vergez A., Huismann D. Curs de filozofie, Bucureşti, Editura Humanitas, 1995. 
Bibliografie opţională: 
1. Anton Hügli, Poul Lübcke, Filosofia in secolul XX, , Vol. 1, Fenomenologia, Hermeneutica, Filosofia 

existentei, Teoria critica; Vol. 2 Teoria ştiinţei, Filosofia analitica, Bucureşti, Editura All, 2003. 
2. Bagdasar N., Antologie filosofică - filosofi străini, Bucureşti 1996. 
3. Copleston F., Istoria Filosofiei. Vol.VII: Filosofia Germană din Sec. XVIII şi XIX, Editura ALL, 2008. 
4. Felmann F., Istoria filosofiei in secolul al XIX-lea, Editura ALL, Bucuresti, 2000. 
5. Troc G., Postmodernismul în antropologia culturală, Iaşi, Editura Polirom, 2006. 
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