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Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Lucrul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

U.02.A.0.14 150 60 30  60 5 Română/ 

rusă/engleză 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

 Competența de a distinge 

conceptele-cheie ale 

disciplinei și modul lor de 

tratare; 

 Competența de a 

determina principiile de 

clasificare  a teoriilor și 

conceptelor filosofice; 

 Competența de realizare a 

activității de cercetare și 

argumentarea propriei 

poziții; 

de cunoaștere: 

 Să determine domeniile de studiu și conceptele de bază ale 

disciplinelor filosofice; 

 Să definească etapele de dezvoltare, orientările și școlile 

principale; 

 Să explice esența cunoașterii,metodelor și formele 

cunoașterii științifice; 

 Să distingă rolul și funcția formativă a filosofiei; 

de aplicare: 

 Să interpreteze conceptele centrale ale filosofiei; 

 Să aplice tehnicile și strategiile hermeneuticii filosofice la 

domeniul de activitate; 

 Să aplice în practică principiile de bază ale filosofiei; 

de integrare: 

 Să valorifice funcția formativă a filosofiei pentru științele 

socio-umanistice; 

 Să estimeze rolul și funcțiile conștiinței în activitatea 

cognitivă a omului; 

 Să autoevalueze abilitățile obținute în cadrul studierii 

filosofiei; 
Conținutul 

disciplinei 

1. Introducerea în filosofie. 
2. Doctrine morale orientale. 
3. Filosofia ființei în Grecia antică. 
4. Filosofia în Grecia antică:perioada clasică 
5. Filosofia din perioada romano-elenistă 
6. Abordarea filosofică a pmului în Evul mediu și Renaștere 
7. Cunoaștere și adevăr în epoca modernă 
8. Filosofia clasică germană 
9. Criza omului în contemporanitate 
10. Problema cunoștinței în filosofie 
11. Filosofia hermeneutică și fenomenologică 
12. Ontologie-conceptul de existență 
13. Gnoseologia-conceptul de cunoaștere 
14. Filosofia limbajului și comunicării 
15. Perspectiva antropologică asupra omului 

Evaluarea 

rezultatelor Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 lucrări de control – probe scrise;  

Elaborarea și susţinerea produsului lucrului individual,  

aprecierea în rezultatul participării la seminare  



 

Evaluarea finală - examen scris, care include 2 subiecte din cadrul cursului studiat. Fiecare 
subiect al testului cuprinde sarcini de: a) cunoaștere; b) aplicare; c) integrare. 

Nota generală se va determina ca o medie ponderată în modul următor: 

 evaluare curentă, inclusiv produsul lucrului individual – 60%; 

 evaluare finală – 40% 

 

Lucrul 

individual 
Produse preconizate: referat științific, esee , studiu comparat, analiza unei opere filosofice. 
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