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150 60 90 30 30 0 E 5 

Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Studenţii vor audia un curs de prelegeri care are drept scop aprofundarea cunoştinţelor despre principalii 

gânditori români din epocile medievală, modernă și contemporană, despre cele mai importante curente, concepte, 

idei, tipuri de abordare şi argumentare caracteristice filosofiei românești. 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 Evul Mediu până în Epoca Modernă și Epoca Contemporană. Abordările de 

ordin conceptual şi metodologic sunt completate cu analiza unor fenomene şi tendinţe ale culturii și științei 

românești, 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 filosofia românească. Cursul de Istoria Filosofiei Românești va fi 

dezvoltat pe trei nivele majore: formarea şi dezvoltarea capacităţii de analiză, sinteză şi reflecţie, prin prezentarea 

temelor majore din filosofia românească; 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 româneşti; 

- Cunoașterea etapelor de dezvoltare a filosofiei românești;  

- Caracterizarea şcolilor și curentelor din filosofia românească. 

- Estimarea utilității practice a cunoștințelor însușite; 

- Construirea de sisteme proprii de reflecție și analiză a filosofiei româneşti în corelație cu prioritățile 

contemporane; 

- Modificarea modului de prezentare a cunoștințelor obținute cu referire la filosofia românească.  

Finalităţi de studiu 

 Studentul la finele cursului va fi capabil: 

- să identifice obiectul de studiu al filosofiei româneşti; 

- să însuşească metodologia specifică studierii filosofiei româneşti; 

- să sintetizeze tendinţe comune în diferite școli și curente din filosofia românească și cea europeană; 

- să propună modele de analiză a procesului istorico-filosofic  românesc; 

- să analizeze un text filosofic din perspectiva problematicii ontologice și epistemologice; 

- să argumenteze corelaţia dintre ontic și gnoseologic într-o scriere filosofică românească;  

- să elaboreze o scară ierarhică a valorilor filosofiei românești; 

- să analizeze rolul şi funcţiile filosofiei româneşti  în contextul sistemului de valori naţionale; 

- să demonstreze utilitatea practică a cunoştinţelor însuşite; 

Condiții prerechizit:   acumularea creditelor necesare pentru promovarea cu succes a semestrelor I, II, III, IV. 



Teme de bază: 1. Idei filosofice și umaniste în textele slavo-române și cronicile din secolele al XV-lea și al XVI-

lea ; 2. Idei filosofice și tendințe umaniste în literatura și cronografia secolului al XVII-lea –începutul secolului al 

XVIII-lea; 3. Filosofia lui Dimitrie Cantemir; 4. Iluminismul în gândirea românească din secolul al XVIII-lea – 

începutul secolului al XIX-lea. Şcoala Ardeleană; 5. Iluminismul în Principatele Române în secolul al XVIII-lea 

și începutul secolului al XIX-lea; 6. Iluminismul în gândirea românească din prima jumătate a secolului al XIX-

lea; 7. Filosofia maiorescienilor; 9. Filosofia ”independenților”; 10. Filosofia lui Lucian Blaga; 11. Filosofia ”noii 

spiritualități”; 12. Filosofia lui Constantin Noica.   

Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, lucrări de evaluare, 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 Istoriei Filosofiei Româneşti (30%), activităţile individuale (30 %) şi examenul final 

(40%). 
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