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Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

U.02.A.14 150 30 60 - 90 5 Română/rusă 

U.03.A.14 150 16 8 - 126 5 Română/rusă 

 
Rezultatele 

învățării: 

Competențe 

Competențe Finalități de studiu 

C1 Operarea cu conceptele , teoriile, 

metodele și instrumentele fundamentale 

de natură economico-financiară în 

realizarea sarcinilor profesionale 

 să cunoască conceptele, teoriile, metodele şi 
instrumentele de natură socio-economică 

 să identifice și să definească conceptele, teoriile, 

metodele și instrumentele de natură economico-

socială 

 să aplice conceptele, teoriile, metodele și 
instrumentele de natură socio-economică pentru 

rezolvarea problemelor specifice de/în domeniul 

administrării afacerilor  

 să evalueze critic conceptele, metodele și 

instrumentele de natură economico-socială folosite 
pentru rezolvarea de probleme  

C2 Identificarea și formularea unor idei 

relevante de afaceri, evaluarea 

oportunităților de aplicare a acestora în 

contextul existent și preconizat de mediu 

ambiental  

 să cunoască ariile de competență și aplicare a 

specialiștilor din domeniul administrării afacerilor 

 să realizeze un program privind dezvoltarea 

competențelor resurselor umane antrenate în 
administrarea afacerilor  

C7 Idenitificarea și gestionarea 

informațiilor adecvate și relevante în 

vederea dezvoltării și extinderii 

activităților de afaceri derulate 

 să elaboreze judecăţi bazate pe cunoaşterea 
problemelor sociale şi etice în administrarea 

afacerilor 

 să realizeze un program privind dezvoltarea 

competențelor resurselor umane antrenate în 
administrarea afacerilor 

Conținutul 

disciplinei 

1. Introducere în filosofie. 

2. Tematizarea fiinţei în filosofia antică greacă 

3. Filosofia în Grecia antică: perioada clasică şi elenistă 

4. Caracteristicile centrale ale filosofiei medievale 

5. Gândirea Renaşterii şi umanismul 

6. Tematizarea cunoaşterii în filosofia modernă 

7. Filosofia clasică germană 

8. Filosofia contemporană 

9. Concepte fundamentale ale ontologiei 

10. Problema conştiinţei în filosofie 
11. Gnoseologia şi epistemologia 

12. Metodele ştiinţifice: metodele aplicate în cadrul ştiinţelor exacte şi cele aplicate în cadrul ştiinţelor umane 

13. Bioetica ca orientare ştiinţifică interdisciplinară şi ca institut social 

14. Axiologia şi antropologia  

15. Cultura şi civilizaţia 
Evaluarea 

rezultatelor  

Pentru evaluarea rezultatelor învăţării în cadrul disciplinei se realizează: 

1. Evaluarea curentă - se desfășoară pe parcursul semestrului în cadrul cursurilor, seminarelor, consultaţiilor. 

De asemenea, sunt apreciate cu note pe o scală de la 1 la 10 atestările  semestriale obligatorii, care se 

desfășoară în perioadele prestabilite în calendarul academic anual. Ponderea evaluării curente constituie 60% 

(50% - la forma de studii frecvență redusă) din nota finală. 

2. Evaluarea finală - se realizează prin intermediul examenului scris, utilizând testul instituţional, alcătuit din 2 
subiecte formate din sarcini pe 3 nivele cu grad diferit de complexitate (cunoaștere, aplicate, integrare) sau o 

altă variantă de test realizat prin intermediul platformei educaționale  MOODLE a USM 

(www.moodle.usm.md). Ponderea notei acumulate la examen constituie 40% (50% - la forma de studii 

frecvență redusă) din nota finală la disciplină. 

3. Evaluarea produsului studiului individual – se efectuează în afara orelor  de contact direct: la orele de 



consultaţie. Cele mai bune lucrări vor fi prezentate la seminar. 
Studiul 

individual 

Pentru activitatea individuală, studenții realizează un Studiu de caz în care vor realiza următoarele sarcini: 

1. Eseu structurat 

2. Studiu comparat 

3. Analiza unei opere filosofice 
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