
Facultatea Istorie și Filosofie
Denumirea programului de licență – 0220.1 Antropologie
Scurtă descriere a programului

Programul de licență 0220.1 Antropologie, în conformitate cu specificul său interdisciplinar, și
conducându-se de principiul îmbinării armonioase a formării teoretice cu abilitarea practică a
studenților, propune o pregătire plurivalentă, atât în plan teoretic, prin obținerea cunoștințelor din cele
mai variate domenii ale experienței umane sau a procedeilor metodologice de studiere şi interpretare a
formelor de viață și cultură umană, cît și în plan aplicativ, prin realizarea cercetărilor de teren, a
studiilor de caz sau a a ceea ce ține de managementul proiectelor sociale și culturale.

Posibilităţile de angajare a absolvenţilor
Absolvenții programului de licență 0220.1 Antropologie sunt pregătiți pentru a se angaja în instituții
educaționale și de cercetare, în instituţii de stat şi organizaţii non-guvernamentale, în instituţii ale
mass-media, în calitate de: cercetători, consilieri sau specialiști în domenii ale educației, culturii și alte
sectoare ale sferei sociale.

Semestrul 1 (Nr. Credite)

1. Istoria culturii și civilizației universale – 4
credite
2. Introducere în specialitate – 6 credite
3. Istoria filosofiei – 6 credite
4. Ontologie și Metafizică. Antropologia
economică – 6 credite
5. Cultura comunicării interpersonale și
organizaționale – 4 credite
6. TIC – 4 credite
7. Educația fizică

Cursuri opționale
1. Sociologie

Semestrul 2 (Nr. Credite)
1. Istoria antropologiei. Istoria filosofiei (pe
perioade) – 5 credite
2. Condiția epistemică în științele socio-umane –
5 credite
3. Istoria culturii și civilizației europene – 4
credite
4. Logica și teoria argumentării – 4 credite
5. Limba străină – 5 credite
6. Economia – 5 credite
7. Educația fi zică
8. Practica de inițiere în specialitate – 2 credite

Cursuri opționale
1. Politologie/ Instituțiile juridico-statale din
Republica Moldova

Semestrul 3 (Nr. Credite)
1. Epistemologia. Metode calitative în cercetarea
socială – 5 credite
2. Antropologia socio-culturală – 5 credite
3. Antropologii ramurale – 5 credite
4. Etica și estetica – 5 credite
5. Structuralism și Postructuralism. Analiza

Cursuri opționale
Semiotica culturii
Comunicare și gândire critică
Metafizica



structurală – 4 credite
6. Antropologia și filosofia culturii. Istoria și
cultura religiilor – 6 credite
7. Educația fizică
Semestrul 4 (Nr. Credite)
1. Dezbateri contemporane în antropologie – 5
credite
2. Axiologie. Psihanaliză și buddism – 4 credite
3. Cultura rromilor. Cultura islamică– 4 credite
4. Antropologia urban-rurală. Antropologia
vizuală – 4 credite
5. Etnoistorie – 4 credite
6. Teorii și practici ale persuasiunii– 4 credite
7. Educația fizică
8. Practica de specialitate – 4 credite

Cursuri opționale
Cultura iudaică
Interferențe culturale balcanice
Pragmatica discursivă

Semestrul 5 (Nr. Credite)
1. Procese civilizatorii contemporane – 4 credite
2. Antropologia instituțională – 4 credite
3. Metodologia științelor sociale – 5 credite
4. Retorica. Tehnologii de formare a imaginii – 6
credite
5. Antropologia și filosofia politică. Studii
gender – 6 credite
6. Comunicare interculturală. Minorități etnice și
naționale – 5 credite

Cursuri opționale
Antropologia artei
Etnopsihologie
Relații publice

Semestrul 6 (Nr. Credite)
1. Antropologia filosofică. Antropologia și
filosofia postmodernă – 4 credite
2. Conflictologie. Antropologia și filosofia
religiei – 4 credite
3. Teoria și practica relațiilor publice Politici
culturale europene – 3 credite
4. Etica și cultura profesională – 2 credite
5. Practica de specialitate/de producție – 6
credite
6. Practica de cercetare – 6 credite
7. Examen de licență – 5 credite

Cursuri opționale
1. Antropologia sănătății


