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FIŞA DISCIPLINEI 

 

Denumirea disciplinei Filozofie 

Anul de studiu 2, 3 Semestrul IV, VI Tipul de evaluare finală (E/V) Ex 

Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Ob. Nr. de 

credite 
3 

Total ore din planul de 

învăţământ 
90 Totalul ore studiu 

individual 
45   

Titularul disciplinei 

( grad didactic şi 

ştiinţific, nume, 

prenume) 

Titular curs Titular seminar / lucrări practice 

Lector universitar 

Magistru în ştiinţe umanistice 

Leşcu Artur 

Lector universitar 

Magistru în ştiinţe umanistice 

Leşcu Artur 

Catedra de specialitate Ştiinţe Psihopedagogice şi Socioumanistice 

 

 

 

 

 

 

Competenţe generale    

 

- Să argumenteze criteriile de elaborare şi selectare a unor principii valorice şi să   opereze cu ele, 

fapt ce impune dezvoltarea  gîndirii divergente,  asociative, flexibile şi creative. 

- Să exerseze un limbaj filosofic adecvat.  

- Să opereze interdisciplinar şi constructiv în diferite situaţii. 

- Să demonstreze  capacităţi  de comunicare dezbatere şi analiză constructivă pentru constituirea 

Eu-lui critic şi reflexiv.  

    - Să  valorifice interconexiunea dintre filozofie şi celelalte discipline.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare: 

-    să definească, conceptele cheie, teoriile, noţiunile, disciplinei de studii;  

- să identifice legităţile şi particularităţile dezvoltării gîndirei filosofice ; 

- să posede definiţii şi semnificaţii a terminilor specifici domeniului; 

- să posede metode de investigare filosofică; 

- să identifice problemele filosofice importante; 

- să cunoască soluţiile propuse în vederea soluţionării diferitor probleme filosofice; 

- să gândească în concepte clare şi într-o manieră corectă logic; 

- să reproducă obiectivele, principiile şi metodele disciplinei. 

 

2. Instrumental-aplicative:  

- să utilizeze limbaj filosofic în realizarea comentariilor şi a analizelor                         

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ 

Total C S LP 

90 30 15 - 
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Competenţe 

specifice 

disciplinei 

 

textelor filosofice; 

-    să analizeze conceptele  primordiale în raport cu celelalte disciplini; 

- să posede diferite maniere de argumentare ; 

- să comenteze un text şi să argumenteze preferinţele pentru anumite concepte 

specifice; 

- să-şi expună părerea personală referitor la ideile sau ipotezele formulate intr-o 

dezbatere; 

- să aprecieze contribuţiile marilor gînditori la dezvoltarea filosofiei; 

- să aplice cunoştinţele, capacităţile  acumulate în activitatea profesională. 

3. Atitudinale:  

- să demonstreze capacităţi de comunicare şi de dezbatere a subiectelor filosofice, 

- să aplice principiile gîndiri critice şi divergente; 

- să elaboreze concluzii personale asupra unor teme, epoci, curente şi opere   

filosofice: 

- să justifice sistemul valoric personal şi armonizarea acestuia cu valorile 

comunităţii; 

-   trebuie să-şi dezvolte aptitudini pozitive faţă de activitatea individuală şi faţă de 

cea de grup. 

Conţinutul disciplinei  

 Tematică curs  Tematică seminar / lucrări 

practice 

 

Tematică 

generală 

Obiectul de studiu şi 

problematica filozofiei 

2 ore Concepţia despre lume, esenţă şi 

forme istorice 

2 ore 

Filozofia Orientului Antic: 

Mesopotamia,  Egipt şi India, 

China Antică 

2 ore Filozofia Orientului Antic, 

 Filozofia Greciei Antice 

2 ore 

Filozofia Greciei Antice: 

perioada presocratică şi clasică, 

perioada elinistă 

4 ore Filozofia medievală, 

 Filozofia epocii Renaşterii 

2 ore 

Filozofia medievală 2 ore Filozofia Modernă 2 ore 

Filozofia epocii Renaşterii. 

-  Filozofia Modernă 

4 ore Filozofia Contemporană, 

Gîndirea filozofică Naţională 

2 ore 

Filozofia Contemporană: 

orientări şi stiluri de gîndire 

2 ore Concepte fundamentale ale 

ontologiei, Determinismul, 

principiile devenirii 

2 ore 

Gîndirea filozofică naţională 2 ore Gnoseologia şi Epistemologia 2 ore 

Concepte fundamentale ale 

ontologiei.  Ontologia umanului 

2 ore Antropologia,   Axiologia 1 ore 

Determinismul, principiile 

devenirii 

2 ore  

Gnoseologia şi Epistemologia 2 ore 

Antropologia 2 ore 

Axiologia  
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Bibliografie 

obligatorie 

selectivă 

1. Antologia de filosofie românească, voi. 1 Bucureşti, Minerva, 1986. 

2. Anton I. Adămuţ, Filosofia Sfîntului Augustin,  editura Polirom 2001 

3. Aristotel, Statul, editura Antet, Bucureşti 2003 

4. Aristote, Politica, editura Antet, Bucureşti 2003 

5. Bagdasar N., Bogdan V., Narly C., Antologie filosofică, editura Uniunii 

Scriitorilor 1996 

6. Boboc A., Mihai N., Filosofia contemporană. Principalele orientări şi stiluri de 

gândire, Chişinău, 1993. 

7. Capcelea V., Filosofie, ed. a 3-a, revăz. şi adăugită, Chişinău, Arc, 2002 

8. Cazan   Gh.,   Istoria   filosofiei   româneşti,   Bucureşti,  ed. Didactică  şi 

pedagogică, 1984. 

9. Didier L, Dicţionar de filosofie. Bucureşti, ed. Univers Enciclopedie, 1996. 

10. Filosofia contemporană, Bucureşti, Caramond, 1999. 

11. Filosofia neocantiană în texte, Bucureşti 1993 

12. Flora L, Filosofie, Bucureşti, ed. Fundaţiei "România de mâne", 1999. 

13. Florian M., Filosofie generală, Bucureşti, caramond, 1995. 

14. Georgescu D., Lăcătuş M., Mari filosofi ai lumii, Bucureşti, ed. Didactică şi 
Pedagogică, 1995 

15. Istoria filosofiei. sub. red. lui M.Bulgaru, vol. I, II, Chişinău, 1999 

16. Lecţii de filosofie, Bucureşti, Humanitas, 1990. 

17. Nietzsche F., Amurgul idolilor, Cluj-Napoca, 1990 

18. Mirioan M., Filosofie, Bucureşti, ed. didactică şi pedagogică, 1993 

19. Vasilii Muscă ,  Introducere în Filosofia lui Platon, editura Polirom, 2002 

20. Schopenhauer A., Lumea ca voinţă şi reprezentare, Iaşi, 1995 V.1, V.2, V.3 

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea exprimată în % 

{total = 100%} 

Media notelor acordate la  seminar: 

 Note pentru referate, eseuri, studii de caz; 

 Notele acordate pentru participarea la conferinţe 
ştiinţifice; 

60% 

 Nota acordată la examinarea finală  40% 

Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) 

: Îndeplinirea parţială a cerinţelor 
Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 

10) : Îndeplinirea totală a cerinţelor 

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse 

studentului 

Studiul notiţelor de curs 5    

Studiul după manual 5    

Studiul bibliografic 10    

Pregătire prezentare referat  5    

Pregătire participări la 

conferinţe 

10    

Pregătire pentru examen 10    

 

Total ore studiu individual (pe semestru)= 45  

Data întocmirii:______________ 

Titular curs: 

Titular seminar: 
Şef catedră: 


