
Universitatea  

Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

Șansa unei cariere de succes vă este 

garantată, învățând alături de cercetătorii 

universității și ai institutelor AŞM: 

 Institutul de Cercetări Juridice și Politice 

 Institutul de Istorie 

 Institutul Patrimoniului Cultural 

 Institutul de Cercetări Enciclopedice 

Aici găseşti calea spre succesul tău  

 

Adresa: str. Academiei, 3/2,  

Chişinău, MD - 2028 

Tel: (+37322)737442   

(+37322)738016 
 

ZIUA UŞILOR DESCHISE 

 

E-mail: tutoriat.unasm@gmail.com  

 Web: www.edu.asm.md 

Licență 

Filozofie Doar la UnAȘM veți cunoaște metode și 

direcții de cercetare contemporane, 

importante pentru un specialist de 

perspectivă: 

 Metoda fenomenologică 

 Metoda hermeneutică 

 Metoda sistemică  

 Metoda structuralistă 

 Metoda istorică 
 

Direcții de cercetare 
 

 Cunoaşterea ştiinţifică şi valorile sociale 

 Adevărul ştiinţific şi valorile morale 

 Libertate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică 

 Ştiinţa şi valorile culturii 

 Structura socială şi orientările valorice în ştiinţă 

Oportunități de angajare: 
 Centre academice 

 Centre abilitate în domeniul protecţiei şi  asigurării 

securităţii naţionale  

 Structuri mass-media 

 Domeniul relațiilor publice 

 Agenții de publicitate  

 Structuri vamale  

 Profesori în cadrul învățământului  

     preuniversitar  și universitar etc. 

Programe de master 

Demografie 

Securitate  națională 

Comunicare și mediere interculturală 

Globalizarea: Istorie, Politici, Culturi  europene 
Școli doctorale 

Științe umaniste 

Științe juridice, politice și sociologice 



  900- 930                 Înregistrarea  participanţilor 
 
 

   
930- 945            Cuvânt de salut din  
                          partea  echipei   UnAŞM 

  
 
945 - 1015                     Prezentarea facultăţilor 
 
 

 
1015 - 1025            Prezentarea platformei     
                            educaţionale e-learning  
 
 

 
1025 - 1140              Vizita la facultăţi, laboratoare      
                         de instruire, institute de     
                        cercetare ale AŞM 

 
 

1140-1300       Vizita la Catedra Filosofie,     
                    Istorie şi Metodologia cercetării,  
                   la ora de filosofie 
 
 

 

Filosofarea este ca o trezire din starea 

 de dependenţă faţă de nevoile vieţii  

K. Jasper 

     

 

Vizita la Catedra Filosofie, Istorie şi 

Metodologia cercetării 

 

 1140 - 1200  

Prezentarea specialităţii Filosofie şi 

comunicare 

 

  1200 - 1220   

Istorii de succes  

 

 1220 - 1235  

Ora de filosofie  

 

 1235 - 1300 

Azi elev – mâine student  

Întâlnire cu studenţii anului II, grupa F21 

 

 
A filosofa înseamnă să răspunzi cu   

mijloace supermature la întrebările pe  

care le pun copiii  

L. Blaga 

 

PROGRAM 


