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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Prin intermediul acestui curs studenţilor se oferă repere teoretice pentru înţelegerea fenomenului gândirii 
filosofice despre societatea umană. Cursul urmăreşte drept scop aprofundarea cunoştinţelor despre principalii 
gânditori din domeniul filosofiei sociale, despre principalele curente, concepte, idei, tipuri de abordare şi 
argumentare caracteristice filosofiei sociale din diferite epoci istorice. 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 epoca contemporană. Abordările de ordin conceptual şi 
metodologic sunt completate cu analiza unor fenomene şi tendinţe în domeniul gândirii filosofice cu privire la 
organizarea comunității umane, cu scopul de a furniza studenţilor instrumente de cercetare şi un ghid pentru a se 
orienta în universul divers al concepțiilor filosofice cu privire la societatea umană. Cursul de Filosofia Socială va 
fi dezvoltat pe trei nivele majore: formarea şi dezvoltarea capacităţii de analiză, sinteză şi reflecţie, prin 
prezentarea temelor majore din filosofia socială; dezvoltarea sistemului valoric al studentului; aplicarea 
cunoştinţelor obţinute în aprecierea fenomenelor și proceselor sociale actuale. Spectrul de abilităţi profesionale 
este orientat spre formarea capacităţilor de a analiza texte de filosofie, de a decela problema centrală şi de a o 
încadra în contextul ideatic al epocii, de a selecta ideile argument şi de a le aprecia valoarea de adevăr şi forţa 
argumentativă, de a cunoaşte soluţii alternative ale problemei centrale în text, precum şi de a face o evaluare a 
soluţiei propuse de către autorul textului analizat. Acest curs are un rol important în formarea competenţelor 
specifice ale programului de formare profesională.  

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 sociale; 
- Cunoașterea principalelor paradigme ale dezvoltării sociale; 
- Definirea conceptelor și noțiunilor de bază ale disciplinei filosofiei sociale; 
- Estimarea utilității practice a cunoștințelor însușite; 
- Construirea de sisteme proprii de reflecție și analiză a proceselor sociale în corelație cu prioritățile 

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

Finalităţi de studii  
Studentul la finele cursului va fi capabil: 
- să determine obiectul de studiu al filosofie sociale; 
- să identifice metodologia specifică filosofiei sociale; 
- să expună și să analizeze rolul şi funcţiile filosofie sociale în contextul sistemului de științe filosofice; 
- să compare dialectica procesului de dezvoltare socială în diferite etape istorice; 



- să stabilească tangenţe dintre filosofia socială cu alte discipline; 
- să transfere modelele și metodele specifice filosofiei sociale în cadrul altor domenii; 
- să clasifice tipurile de doctrine sociale; 
- să restructureze cunoştinţele proprii în dependenţă de cunoştinţele însuşite; 
- să compare tipurile și elementele specifice vieții sociale; 
- să demonstreze utilitatea practică a cunoştinţelor însuşite; 
- să aplice cunoștințele însușite în prezentarea cunoştinţelor; 
- să generalizeze principiile de evoluție a vieții politice şi categoriile ei specifice; 
- să determine utilitatea practică a însuşirii disciplinei; 
- să aplice cunoştinţele acumulate în activitatea de instruire în cadrul altor discipline. 
Condiții prerechizit:   credite acumulate în anii precedenţi de studii. 

Teme de bază: 1. Obiectul de studiu și aspecte metodologice specifice disciplinei ”filosofia socială”. 2. Categorii 
și noțiuni specifice domeniului filosofiei sociale. 3. Diversitatea de perspective asupra noțiunii de ”societate”. 4. 
Aspecte filosofice și interpretări ale conceptului de ”relații sociale”. Elemente definitorii. 5. Premisele de apariție 
a societății umane. 6. Societatea civilă, inițiative nonguvernamentale și domeniul filosofiei sociale. 7. Aspecte 
istorico-filosofice și problematica periodizării teoriilor și gândirii sociale. 8. Filosofia socială în epoca antică. 9. 
Idei filosofice despre societate și guvernare în perioada evului mediu. 10. Evoluția gândirii filosofice despre 
societate în perioada renașterii. 11. Teorii filosofice cu privire la organizarea socială și conducerea socială în 
epoca modernă. 12. Abordări și tendințe în filosofia socială în epoca contemporană. 13. Concepții ale filosofiei 
sociale. 14. Teorii elitiste în filozofia socială. 15. Domenii de pionierat în evoluția contemporană a gândirii 
sociale. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, lucrări de laborator, proiecte; consultaţii. 

Strategii de evaluare: 
La sfârşitul cursului va avea loc examenul final scris, evaluat prin note care va include un test complex de întrebări 
la nivel de cunoaştere, integrare şi aplicare a cunoştinţelor. Nota finală se va constitui din reuşita academică pe 
parcursul semestrului prin elaborarea de eseuri şi scrierea lucrărilor de control consacrate celor mai actuale 
probleme ale domeniului Filosofiei Sociale (30%), activităţile individuale (30 %) şi examenul final (40%). 

Bibliografie selectivă: 
1. Ţîrdea T.N. Filosofie socială şi sociocognitologie. Chişinău, 2001.  
2. Florea I. Filosofie. Buc., 1999.  
3. Baciu M. Introducere în filosofie. Iaşi, 1998.  
4. Botiş Ch. Iniţiere în filosofie. Iaşi, 1996.  
5. Capcelea V.M. Filosofie. Chişinău. 1998.  
6. Ţîrdea T.N. Elemente de informatică socială, sociocognitologie şi noosferologie (culegere de articole 

ştiinţifice publicate în anii '90 ai sec. al XX-lea) Chişinău, 2001. 
7. Capcelea V.M. Filosofie. Manual pentru şcoala superioară. Chişinău. 2001.  
8. Curs de lecţii la filosofie. Chişănău, 1991.  
9. Dicţionar de filosofie. Chişinău, 1985. 
10. Dicţionar de filosofie. Bucureşti,1996.  
11. Dicţionar de filosofie şi logică Humanitas, 1996.  
12. Dicţionar de sociologie. Bucureşti, 1996.  
13. Filosofia în concepţii şi personalităţi. Sub red. acad. T.N.Ţîrdea. Chişinău. 1995.  
14. Martens E., Schnadelbach H. Filosofie. Curs de bază. Buc., 1999.  
15. Mic dicţionar de filosofie. Chişinău, 1990.  
16. Puha E. Introducere în filosofie. Iaşi, 1993.  
17. Sîrbu I. Ecosofia sau filosofia ecologică. Iaşi, 2000  
18. Спринчан C. Л. Роль биоэтических стратегий в преодолении кризисного этапа в развитии 

социума. В: Сахаровские Чтения 2010 года: Экологические проблемы XXI века. Материалы 10-й 
международно научной конференции, 20-21 мая 2010 года. I часть. / под ред. С. П. Кундаса, С. Б. 
Мельнова, С.С. Позняка. Минск: МГЭУ им. А. Д. Сахарова, 2010 г. 76-77 с. 
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