
Facultatea Istorie și Filosofie
Denumirea programului de licență – 0223.1 Filosofie

Scurtă descriere a programului
Specialitatea 0223.1-Filosofie

Programul de licență 0223.1 Filosofie oferă o pregătire umanistică fundamentală, bazată pe îmbinarea
studiului disciplinilor filosofice clasice cu studierea noilor deschideri teoretice în arealul epistemic al
științelor socio-umane. Cursurile și seminarile programului de Filosofie sunt menite, pe de o parte, să
ofere cunoștințe temeinice în principalele domenii ale cunoașterii și cercetării filosofice, iar pe de altă
parte, să dezvolte, în mod eficient, deprinderi ale exercitării, metodice și sistematice, a gândirii
reflexive și critice, însușind, astfel, abilități și competențe indispensabile practicii intelectuale, precum
conceptualizarea, problematizarea, interpretarea și argumentarea.

Posibilităţile de angajare a absolvenţilor
Absolvenții programului de licență 0223.1 Filosofie obțin pregătirea necesară pentru a se încadra în
domeniul învăţământului (în calitate de cadru didactic, consilier sau inspector școlar), în domeniul
cercetării științifice, în domeniul comunicării publice și mass-media sau pentru a se angaja în calitate
de consilieri de etică sau consilieri în domenii ale educației, culturii și tineretului în instituții de stat
sau organizații non-guvernamentale.

Semestrul 1 (Nr. Credite)
1. Istoria filosofiei (pe perioade ) – 6 credite
2. Introducere în specialitate – 6 credite
3. Istoria culturii și civilizației universale – 4
credite
4. Ontologie și Metafizică – 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 filosofiei (pe perioade ). Istoria
antropologiei – 5 credite
2. Logica și teoria argumentării – 4 credite
3. Condiția epistemică în științele socio-umane –
5 credite
4. Istoria culturii și civilizației europene – 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. Istoria filosofiei (pe perioade ) – 6 credite
2. Epistemologia. Metode calitative în cercetarea
socială – 5 credite

Cursuri opționale
1.Filosofia creației
2. Comunicare și gândire critică



3. Etica și estetica – 4 credite
4. Antropologia socio-culturală. Semiotica
culturii – 4 credite
5. Structuralism și Postructuralism. Analiza
structurală – 5 credite
6. Antropologia și filosofia culturii. Istoria și
cultura religiilor – 6 credite
7. Educația fizică

3. Managementul resurselor umane

Semestrul 4 (Nr. Credite)
1. Axiologie. Psihanaliză și buddism – 5 credite
2. Hermeneutici contemporane. Spiritualitatea
greacă – 4 credite
3. Filosofia istoriei. Neohegelianism – 4 credite
4. Antropologia și filosofia politică – 4 credite
5. Lectură și interpretare. Limba latină și greacă
– 4 credite
6. Teorii și practici ale persuasiunii. Pragmatica
discursivă – 4 credite
7. Educația fizică
8. Practica de specialitate – 4 credite

Cursuri opționale
1. Neokantianism
2. Filosofia integrării europene
3. Filosofia analitică
4. Studii gender

Semestrul 5 (Nr. Credite)
1. Metodologia științelor sociale – 5 credite
2. Hermeneutică și fenomenologie. Strategii ale
discursului filosofic – 6 credite
3. Retorica. Tehnologii de formare a imaginii – 6
credite
4. Comunicare interculturală – 4 credite
5. Procese civilizatorii contemporane – 4 credite
6. Filosofia clasică germană. Filosofia limbajului
– 5 credite

Cursuri opționale
1. Antropologia artei
2. Teoria și practica relațiilor publice
3. Filosofia problemelor globale
4. Etica și filosofia moralei

Semestrul 6 (Nr. Credite)
1. Antropologia filosofică. Antropologia și
filosofia postmodernă – 4 credite
2. Filosofia socială – 3 credite
3. Antropologia și filosofia religiei. Politici
culturale europene – 4 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 – 7 credite

Cursuri opționale
1.Bioetică


