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Forma de 
evaluare 

Număr de 
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direct 
studiu 

individual curs seminar laborator 

180 90 90 30 60 0 E 6 
Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 
     Cursul oferă studenților repere teoretice pentru înţelegerea fenomenului istorico-filosofic din antichitate,  
procesului specific uman al făuririi valorilor spirituale şi materiale. Cunoaşterea şi înţelegerea – favorizate larg de 
către filosofie - oferă  posibilitate studentului să se raporteze corect şi eficient la realitate, să aprecieze 
corespunzător unor criterii valorice superioare acţiunile, evenimentele, relaţiile sociale sau interumane şi să 
opteze corespunzător acestor criterii  pentru ca viaţa lui să capete temeiuri puternice. Abordările de ordin 
conceptual şi metodologic sunt completate cu analiza unor fenomene şi tendinţe ale culturii antice, cu scopul de a 
furniza studenților instrumente de cercetare şi un ghid pentru a se orienta în universul atât de divers al 
manifestărilor spirituale din Antichitate. Cursul de Istoria Filosofiei Antice va fi dezvoltat pe trei nivele majore: 
formarea şi dezvoltarea capacităţii de analiză, sinteză şi reflecţie, prin prezentarea temelor majore din filosofia 
antică; dezvoltarea sistemului valoric al studentului; aplicarea cunoştinţelor obţinute în aprecierea fenomenelor 
culturale și sociale actuale. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competențe 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. 
Competențe specifice: 
- Definirea adecvată a noțiunilor și conceptelor filosofiei antice; 
- Cunoașterea etapelor de dezvoltare a filosofiei antice;  
- Caracterizarea şcolilor și curentelor din filosofia antică; 
- Estimarea utilității practice a cunoștințelor însușite; 
- Construirea de sisteme proprii de reflecție și analiză a filosofiei antice în corelație cu prioritățile 

contemporane; 
- Modificarea modului de prezentare a cunoștințelor obținute cu referire la filosofia antică.  

Finalităţi de studii  
Studentul la finele cursului va fi capabil: 
- să identifice obiectul de studiu al filosofiei antice; 
- să însuşească metodologia specifică studierii filosofiei antice; 
- să sintetizeze tendinţe comune în diferite școli și curente din filosofia antică; 
- să propună modele de analiză a procesului istorico-filosofic din Antichitate; 
- să analizeze un text filosofic din perspectiva problematicii ontologice și epistemologice; 
- să argumenteze corelaţia dintre ontic și gnoseologic într-o scriere filosofică din Antichitate;;  
- să elaboreze o scară ierarhică a valorilor filosofiei antice; 
- să analizeze rolul şi funcţiile filosofiei antice în contextul sistemului de valori universale; 
- să demonstreze utilitatea practică a cunoştinţelor însuşite; 



Condiții prerechizit:   BAC 
Teme de bază: 1. Obiectul de studiu și aspecte metodologice specifice disciplinei „Istoria filosofiei antice” 2. 
Gândirea filosofică în Orientul Antic; 3. Gândirea filosofică în China Antică; 4. Gândirea filosofică în India 
Antică; 5. Filosofia greacă în epoca preclasică. 6. Filosofia greacă în epoca clasică; 7. Filosofia greacă în epoca 
elenistică; 8. Filosofia în Roma antică; 9. Filosofia antichității târzii. 
Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, lucrări de evaluare, 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. Bobână Gh. Filosofia antică.I.  Chişinău: UnAŞM, 2012 ; 
2. Bobână Gh. Filosofia antică.II.  Chişinău: UnAŞM, 2013 ; 
3. Cazan Gh.Al. Introducere în filosofie. I. Filosofia antică. Bucureşti, Editura „Proarcadia”, 1994; 
4. Gontier Thierry. Marile opere ale filosofiei antice. Iași, Editura Institutul European, 1999; 
5. Graf Alain. Marile curente ale filosofiei antice. Iași, Editura Institutul European, 1997; 
6. Beafred, Jean. Lecţii de filosofie. Vol.I-II, Timişoara, Amarcord, 1999; 
7. Blackburn, Simon. Dicţionar de filosofie. Bucureşti, Univers Enciclopedic, 1999; 
8. Colţescu, Viorel. Filosofia şi istoria ei. Timişoara, Editura de vest, 1996; 
9. Cazan Gh.Al. Introducere în filosofie. De la antici la Kant. Bucureşti, Editura Actami, 1997; 
10. Clément, Elisabath, Demonque Chantal, Hansen-Love Laurence, Kahn Pierre. Filosofia de la A la Z. 

Dicţionar enciclopedic de filosofie. Bucureşti, Editura All, 1999; 
11. Dancy, Jonothan, Sosa, Ernest. Dicţionar de filosofia cunoaşterii. Bucureşti, Editura Trei, Vol.I.-II., 1999; 
12. Didier, Julia. Larousse. Dicţionar de Filosofie. Bucureşti, Univers Enciclopedie, 1998; 
13. Flew, Antony. Dicţionar de filosofie şi logică. Bucureşti, Editura Antet, 1993; 
14. Fürst, Maria, Frinks, Jürgen. Manual de filosofie. Bucureşti Humanitas, 1997; 
15. Filosofie, Analize şi interpretări. Bucureşti, Editura Antet, 1996; 
16. Florian, Mircea. Cosmologia elină. Bucureşti, Editura Paideia, 1993; 
17. Frenkian, Aram.M. Scepticismul grec. Bucureşti, Editura Paieia, 1996; 
18. Hersch, Jean. Mirarea filosofică. Istoria filosofiei europene. Bucureşti, Humanitas, 1994; 
19. Isac Dumitru. Introducere în istoria filosofiei eline. Cluj-Napoca, Editura Grinta, 2005; 
20. Russ, Jacqueline. Panorama ideilor filosofice. De la Platon la contemporani. Timișoara, Editura Amarcord, 

2002; 
21. Țapoc, Vasile. Inițiere în istoria filosofiei universale. Chișinău, Editura USM, 2002; 
22. Vlăduțescu, Gheorghe. Cei doi Socrate. Bucureşti, Editura Paideia, 1996; 
23. Vlăduțescu, Gheorghe. Aristotelismul ca filosofie a individualului. Bucureşti, Editura Paideia, 1997; 
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