
Facultatea Istorie și Filosofie
Denumirea programului de master - Filosofie, antropologie și managementul cultural,
120cr

Scurtă descriere a programului
Programul de masterat Filosofie, Antropologie și Management cultural ține de domeniul

de formare profesională 0220 Antropologie, din domeniul general de studii 022 Științe umaniste.
Programul face parte din categoria programelor de master de profesionalizare şi ca

urmare activităţile educaţionale sunt orientate cu precădere spre dobândirea competenţelor
identificate de organizaţiile profesionale din domeniul culturii, educaţiei, comunicării publice și
resurselor umane. Programul de formare profesională este fundamentat pe baza unui plan de
învăţământ având la bază principiul interdisciplinarității academice.

Posibilităţile de angajare a absolvenţilor

Absolvenții programului de masterat Filosofie, Antropologie și Management cultural pot fi
angajați în instituţii de stat, în instituții de învățămînt, cercetare și cultură, în instituții ale mass-
media, în organizaţii non-guvernamentale, în calitate de: cercetători și asistenți de cercetare în
științele social-umane, cadre didactice, analiști, experți, consilieri și consultatanți pe probleme
sociale, culturale sau de etică, specialiști în relații publice, specialiști în activitatea de tineret,
jurnaliști specializați.

Semestrul 1 (Nr. Credite)
1. Paradigme ale comunicării interculturale
(Antropologia culturii și practica
multiculturalismului) – 6 credite
2. Antropologia instituțională (Comportament
organizațional) – 6 credite
3. Tematizare și problematizare în antropologia
și filosofia contemporană – 6 credite
4. Tematizare și problematizare în antropologia
și filosofia contemporană – 6 credite
5. Etnosociologie – 6 credite

Cursuri optionale
1. Consiliere filosofică
2. Gender, religie și diversitate

Semestrul 2 (Nr. Credite)
1. Istoria, filosofia și psihanaliza elitelor – 6
credite
2. Stil de viață și modele de consum în societatea
contemporană – 6 credite
3. Mentalități colective și imaginar social – 6
credite
4. Mediere culturală și asistență comunitară de
dezvoltare – 6 credite
5. Imagologie și etnopsihologie – 6 credite

Cursuri optionale
1. Interferențe culturale balcanice
2. Cultura rromilor
3. Etnomedicină
4. Antropologia formelor simbolice

Semestrul 3 (Nr. Credite)
1. Management cultural – 5 credite
2. Praxiologie – 5 credite
3. Managementul resurselor umane – 5 credite
4. Filosofia cotidianului – 5 credite
5. Practica de specialitate – 10 credite

Cursuri optionale
1. Administrarea proiectelor
2. Migrație și integrare socială

Semestrul 4 (Nr. Credite)
1. Teza de master – 10 credite Cursuri optionale


