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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Cursul de față se prezintă ca o introducere în filosofia limbajului în tradiția analitică. Ținând cont de faptul că se 
adresează studenților din anul III, ultimul semestru, strategia adoptată aici va fi o lectură aprofundată (close 
reading) a unor texte fundamentale pentru tradiția analitică în filosofia limbajului, cu un accent deosebit pus pe 
opera lui L. Wittgenstein. După lectura aprofundată a acestor două texte, studenții vor fi familiarizați cu stilul 
analitic în filosofia limbajului, cu principalele idei ale lui Wittgenstein, și vor fi capabili să formuleze texte 
pertinente în care să le analizeze. În plus, vor avea pregătirea necesară pentru a citi și interpreta adecvat, pe cont 
propriu, textele altor reprezentanți ai tradiției analitice în filosofia limbajului.  

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: 
- Utilizarea noțiunilor, principiilor și metodelor filosofice contemporane în cercetarea ştiinţifică și în acțiunile 

practice; 
- Cunoaşterea şi recomandarea publicului ţintă a principiilor de comunicare eficientă din perspectiva retoricii, 

pragmaticii discursive şi ale discursului filosofic; 
- Definirea şi exprimarea specificității problemelor filosofice în raport cu alte discipline umanistice; 
- Cunoașterea și aplicarea teoriilor filosofice în soluționarea problemelor cu caracter interdisciplinar; 
- Identificarea similitudinilor şi a diferenţelor dintre diverse tradiţii filosofico- culturale; 
- 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; 

Finalităţi de studiu ale cursului: 
- Dezvoltarea capacității de memorare, generalizare și analiză critică a informaţiei, care permite viitorului 

specialist să își asume responsabilități și să se adapteze operativ la modificările din societate. 
- Utilizarea noțiunilor, principiilor și metodelor de studiu contemporane în cercetarea ştiinţifică și în acțiunile 

practice.  
- Definirea şi exprimarea specificității problemelor filosofice în raport cu alte discipline umanistice. 
- Cunoașterea și aplicarea teoriilor filosofice în soluționarea problemelor cu caracter interdisciplinar. 
- Identificarea similitudinilor şi a diferenţelor dintre diverse tradiţii filosofico-culturale. 
- Identificarea domeniilor și posibilităților de aplicare a cunoştinţelor obținute în scopul îmbunătățirii calității 

vieții. 



Condiții prerechizit: audierea cursurilor de Istoria filosofiei, Logica și teoria argumentării, Filosofie 
contemporană 

Teme de bază: 1. Filosofia limbajului: noțiuni generale. Relația dintre filosofia limbajului și științele limbajului;  
domeniul de studiu al filosofiei limbajului; tradiții în filosofia limbajului. 2. Relația între limbaj și logică. 
Conceptul de logos; relația între gândire și vorbire; forma logică a limbajului. 3. Gottlob Frege: originile 
filosofiei limbajului în tradiția analitică. Articolul lui Frege Sens și semnificație; valoarea informativă a unei 
propoziții; diferența dintre sens și semnificație. 4. Ontologie și logică în Tractatus logico-philosophicus. Elemente 
de logică formală; concepția ontologică a lui Wittgenstein; structura lumii; relația dintre obiect și stare de lucruri. 
5. Relația dintre limbaj, realitate și gândire în Tractatus logico-philosophicus. Corelația dintre elementele 
structurale ale realității și elementele structurale ale limbajului; teoria imaginii; conceptul de sens la Wittgenstein; 
relația dintre sens și adevăr. 6. Cercetări filosofice: critica concepției tractariene. Arhitectonica lucrării Cercetări 
filosofice; critica viziunii tractariene în Cercetări filosofice; descrierea ca metodă filosofică;rolul terapeutic al 
filosofiei în perioada târzie a lui Wittgenstein. 7. Jocuri de limbaj. Varietatea și ireductibilitatea practicilor 
discursive. Conceptul de joc de limbaj; imposibilitatea de a găsi o formă logică unică a limbajului; 
ireductibilitatea practicilor discursive.  
Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, comentariu de text în formula close reading; 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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