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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Tematica ontologică ocupă un loc dominant în studiul şi investigaţiile filosofice. Disciplina cuprinde şi 

examinează probleme fundamentale ale existenţei: existenţă, tipuri de existenţă, materie, subsanţă, mişcare, timp 

şi spaţiu, infinitate, unitate, diversitate, ordine, haos, dezvoltare, devenire, dialectică, determinism, legile generale 

ale dezvoltării lumii, categoriile determinismului, ontologie şi praxiologie, omul şi condiţia umană, providenţa ca 

expresie a ordinii. Scopul predării cursului „Ontologie” prevede instruirea adecvată, cultivarea la studenţi a unor 

concepte filosofice integre despre esenţa existenţei în general, un mod argumentat de cugetare şi reflecţie. În 

cadrul seminariilor şi al testărilor de program studenţii vor concepe cu adevărat natura obiectivă a existenţei, 

inclusiv dexterităţi şi deprinderi practice în domeniul perceperii realităţii obiective, a problemei ordinii în lume. 

Actualitatea şi importanţa disciplinei este determinată de rolul sporit al cunoaşterii în destinul societăţii şi al 

omului, al universului cosmic şi al universului uman. Scopul general al acestui curs este de a reliefa o lectură în 

continuitate a progresului gândirii omeneşti. 

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: 
- Generalizarea cunoștințelor din domeniul științelor socio-umane;  

- Determinarea relațiilor interdisciplinare și evidențierea utilității lor;  

- Utilizarea principiilor și metodelor standard în rezolvarea de probleme tipice domeniului  Filozofie;  

- Comunicarea ideilor, problemelor şi soluțiilor din domeniul științelor socio-umane atât într-un mediu 

specializat, cât şi în unul nespecializat;  

- Demonstrarea abilităților de analiză în luarea deciziilor în plan profesional; 

Finalităţi de studiu 

Studentul la finele cursului va fi capabil: 

- să acumuleze cunoștințe și să formeze abilități de identificare și interpretare a conceptelor și teoriilor 

fundamentale ale filosofiei; 

- să dezvolte capacități de memorare, generalizare și analiză critică a informației, care să permită viitorului 

specialist să își asume responsabilități și să se adapteze operativ la modificările din societate; 

- să cunoască și să recomande publicului țintă principiile de comunicare eficientă din perspectiva retoricii, 

pragmaticii discursive și ale discursului filosofic; 

- să estimeze funcția formativă a filosofiei în condițiile democratizării societății și evaluarea ideilor filosofice din 

perspectivele axiologică, praxiologică, culturală; 

- să cunoască și să aplice teoriile filosofice în soluționarea problemelor cu caracter interdisciplinar; 

- să analizeze particularităţile conceptelor fundamentale ale ontologiei; 

- să argumenteze importanța investigațiilor în vederea adaptării diverselor concepții despre lume și a modelelor 

culturale în aprecierea unor situații concrete. 

Condiții prerechizit: Studenții pentru a audia cursul de Ontologie trebuie să acumuleze credite la disciplinele: 

Propedeutica filosofică, Istoria filosofiei - pe perioade. 



Teme de bază: Permanența și actualitatea ontologiei. Concepte ontologice fundamentale. Structura sincronică a 

existenței. Existenţa şi realitatea fizică. Organizarea sistemică a existenţei. Dialectica – metodă filosofică 

universală de investigare a lumii. Determinismul. Tipuri de determinism. Categoriile determinismului. Legile 

universale ale dezvoltării lumii. Ontologie şi praxiologie. Omul şi condiţia umană. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, PPT, 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. 
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