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CALENDARUL UNIVERSITAR /ACADEMIC CALENDAR 
 

 
Activit ăţi didactice 
Didactic activities 

Sesiuni de examene 
Exams 

 
Vacanţe 

Vacations 

Anul de studii 
Academic Year 

Sem. I 
First 

semester 

Sem. II 
Second 

semester 

Sem. I 
First 

semester 

Sem. II 
Second 

semester 

Stagii de 
practică 
Practica 

Iarn ă 
Winter 

Primăvară 
Spring 

Vară 
Summer 

ANUL 1/ First year 03.09-
14.12 
(15 
săptămâ
ni) 

28.01-
20.05 (15 
săptămâni) 

17.12-
24.12 
07.01-
25.01 (4 
săptămâni
) 

27.05-
16.06 (3 
săptămâni) 

20.05-26.05  
Practica de 
inițiere în 
specialitate (1 
săptămână) 

24.12-
07.01 (2 
săptămâ
ni) 

Paște (1 
săptămână) 28 
aprilie -07 
mai 

24.06-
31.08 (10 
săptămâni

) 

ANUL 2/ Second year 02.09-
13.12 
(15 
săptămâ
ni) 

27.01-
04.05 (13 
săptămâni) 

16.12-
24.12 
06.01-
24.01 (4 
săptămâni
) 

18.05-
05.06 (3 
săptămâni) 

01.04-30.04  
Practica de 
specialitate  
(4 săptămâni) 

24.12-
06.01 (2 
săptămâ
ni) 

Paște (1 
săptămână) 19 
aprilie- 28 
aprilie 

22.06-
31.08 (10 
săptămâni

) 

ANUL 3/Third year 01.09-
11.12 
(15 
săptămâ
ni) 

13.01-
28.02 (7 
săptămâni) 

14.12-
31.12 (4 
săptămâni
) 

02.03-
13.02 (2 
săptămâni) 

15.03-30.04 (7 
săptămâni) 

30.12-
13.01 (2 
săptămâ
ni) 

Paște (1 
săptămână) 2 
mai-10 mai  

 

 
CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNV ĂŢĂMÂNT 

CONTENTS OF THE PLAN OF STUDY 
Inclusiv/ Including Numărul de ore pe 

săptămînă 
Number of hours per 

week 
Cod 
Code 

Modulul / disciplina 
Module/Course 

Total 
ore 

Total 
number 

of 
hours 

Contact 
direct 
Direct 
contact 

Lucrul 
individual
Individual 

work C
o

u
rs

e
 

C
ur

s 

S
em

in
ar

 
W

o
rs

h
o

p
 

La
bo

ra
to

r 
L
a

b
o

ra
to

ry
 

Forma 
de 

evaluare 
Examinat
ion form 

Număr 
de 

credite 
Nr. of 
credits 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
ANUL I/ First year 

Semestrul I/ First semester 

F.01.O.001 Istoria filosofiei (pe perioade) 
History of philosophy 
(timeline) 

180 60 120 2 2  ex 6 

S.01.O.002 Introducere în specialitate 
Introduction in speciality 

180 90 90 3 3  ex 6 

S.01.O.003 Istoria culturii și civilizației 
universale 
History of universal culture 
and civilization 

120 60 60 2 2  ex 4 

S.01.O.004 Ontologie și Metafizică 
Ontology and Metaphysics 

180 90 90 3 3  ex 6 

U.01.A.005 
 
U.01.A.006 

Cultura comunicării 
interpersonale și 
organizaționale/Sociologie 
The culture of interpersonal 
and organizational 
communication/Sociology 

120 60 60 2 2  ex 4 

G.01.O.007 TIC 
ICTs 

120 60 60   4 ex 4 

G.01.O.008 Educația fizică 
Physical Education 

30 30    2 Col.  

Total semestrul I 930 450 480 12 12 4 6  ex 30 

 Semestrul II/ Second semester 
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F.02.O.009 Istoria filosofiei (pe perioade) 
History of philosophy 
(timeline) 180 90 90 3 3  ex 6 

F.02.O.010 Logica și teoria argumentării 
Logic and argumentation 
theory 120 60 60 2 2  ex 4 

F.02.O.011 Condiția epistemică în științele 
socio-umane 
Epistemic condition in socio-
human sciences 180 90 90 3 3  ex 6 

S.02.O.012 Istoria culturii și civilizației 
europene 
History of European culture 
and civilization 120 60 60 2 2  ex 4 

G.02.O.013 *Limba străină 
*Foreign language 120 60 60   4 ex 4 

U.02.A.014 
U.02.A.015 

Economie/ 
Politologie 
Economics/Politology 120 60 60 2 2  ex 4 

G.02.O.016 Educația fizică 
Physical Education 30 30    2 ex  

 Practica de inițiere în 
specialitate 
Practice of specialization 
initiation 60  60     2 

Total semestrul II/ Total for second semester 930 450 480 12 12 6 7 ex 30 

TOTAL ANUL I/ Total for first year 1860 900 960 24 24 10 13 ex; 1 
col. 

60 

ANUL II/ Second year 

Semestrul III/Third semester 
F.03.O.017 Istoria filosofiei (pe perioade) 

History of philosophy 
(timeline) 180 90 90 3 3  ex 6 

F.03.O.018 Epistemologia. Metode 
calitative în cercetarea socială 
Epistemology. Qualitative 
Methods in Social Research 150 60 90 2 2  ex 5 

F.03.O.019 
 

Etica și estetica 
 120 60 60 2 2  ex 4 

S.03.A.020 
S.03.A.021 

Antropologia socio-culturală. 
Semiotica culturii/Filosofia 
creației 
Socio-cultural Anthropology. 
Semiotics of culture/ The 
philosophy of creation 120 60 60 2 2  ex 4 

S.03.A.022 
S.03.A.023 

Structuralism și 
Postructuralism. Analiza 
structurală/Comunicare și 
gândire critică 
Structuralism and Post-
Structuralism. Structural 
Analysis / Communication and 
Critical Thinking 150 60 90 2 2  ex 5 

S.03. A.024 
S.03.A.025 

Antropologia și filosofia 
culturii. Istoria și cultura 
religiilor/Managementul 
resurselor umane 
Anthropology and philosophy 
of culture. History and culture 
of religions / Human resources 180 90 90 3 3  ex 6 

Total semestrul III/ Total for third semester 900 420 480 14 14  6 ex 30 
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Semestrul IV (13 săptămâni)/ IV semester (13 weeks) 
 

F.04.O.026 Axiologie. Psihanaliză și 
buddism 
Axiology. Psychoanalysis and 
Buddhism 

150 52 98 2 2  ex 5 

S.04.O.027 Hermeneutici contemporane. 
Spiritualitatea greacă 
Contemporary Hermeneutics. 
Greek Spirituality 

120 52 68 2 2  ex 4 

S.04.A.028
S.04.A.029 

Filosofia istoriei. 
Neohegelianism/Neokantianism 
Philosophy of history. 
Neohegelianism / 
Neocantianism 

150 65 85 3 2  ex 5 

S.04.A.030 
S.04.A.031 

Comunicare interculturală. 
Cultura islamică/Cultura 
iudaică 
Intercultural communication. 
Islamic culture / Jewish culture 

120 65 55 3 2  ex 4 

S.04.A.032 
S.04.A.033 

Retorica. Creare de 
imagine/Antropologia artei 
Rhetoric. Image Making / 
Anthropology of Art 

120 65 55 3 2  ex 4 

S.04.A.034 
S.04.A.035 

Teorii și practici ale 
persuasiunii. Pragmatica 
discursivă/Relații publice 
Theories and practices of 
persuasion. Discursive 
pragmatics / Public relations 

120 65 55 3 2  ex 4 

 Practica de specialitate 
Specialty practice 

120  120     4 

Total semestrul IV/ Total Semester IV 900 364 536 16 12  6 ex 30 

TOTAL ANUL II/ Total Second Year 1800 784 1016 30 26  12 ex 60 

ANUL III/ Third year 

Semestrul V/ V semester 
 

F.05.O.036 Metodologia științelor sociale 
Methodology of social 
sciences 

150 60 90 2 2  ex 5 

S.05.O.037 
 

Hermeneutică și 
fenomenologie. Strategii ale 
discursului filosofic 
Hermeneutics and 
phenomenology.Strategies of 
philosophical discourse 

180 90 90 3 3  ex 6 

S.05.A.038 
S.05.A.039 

Lectură și interpretare. Limba 
latină și greacă/Filosofia 
analitică 
Reading and Interpretation. 
Latin and Greek Language / 
Analytical Philosophy 

180 75 105 3 2  ex 6 

S.05.A.040 
S.05.A.041 

Antropologia și filosofia 
politică/Filosofia integrării 
europene 
Political Anthropology and 
Philosophy / Philosophy of 
European Integration 

120 60 60 2 2  ex 4 

S.05.A.042 
S.05.A.043 

Procese civilizatorii 
contemporane/Filosofia 
problemelor globale 
Contemporary Civilization 

120 60 60 2 2  ex 4 
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Processes / Philosophy of 
Global Issues 

S.05.A.044 
S.05.A.045 

Filosofia clasică germană. 
Filosofia limbajului/Etica și 
filosofia moralei 
Classical German Philosophy. 
Philosophy of Language / 
Ethics and Philosophy of 
Morals 

150 75 75 3 2  ex 5 

Total semestrul VI/ Total for VI semester 900 420 480 15 13  6 ex  30 

Semestrul VI (7 săptămâni)/ Semester VI (7 weeks) 
 

F.06.O.046 Antropologia filosofică. 
Antropologia și filosofia 
postmodernă 
Philosophical Anthropology. 
Postmodern Anthropology 
and philosophy 

120 63 57 5 4  ex 4 

F.06.O.047 Filosofia socială 
Social Philosophy 

90 42 48 3 3  ex 3 

S.06.A.048 
S.06.A.049 

Antropologia și filosofia 
religiei. Politici culturale 
europene/Bioetică 
Anthropology and philosophy 
of religion. European Cultural 
Policies/ Bioethics 

120 63 57 5 4  ex 4 

G.06.O.050 Etica și cultura profesională 
Ethics and professional 
culture 

60 28 32 2 2  ex 2 

 Practica de specialitate/de 
producție 
Specialty / production practice 

180  180     6 

 Practica de cercetare 
Research practice 

180  180     6 

 Examen de licență 
Bachelor exam 

150  150     5 

Total sem. VI/ Total semester VI 900 196 704 15 13  4 ex 30 

TOTAL ANUL III/ Total third year 1800 616 1184 30 26  10 ex 60 

TOTAL/ Total 5460 2300 3160 84 70 12 35 ex: 2 
col. 

180 

 
*Notă: L. engleză/L. franceză/L. spaniolă/L. germană/L. italian ă 
* Note: English / French / Spanish / German / Italian. 

 
 

LIMBA ROMÂN Ă PENTRU ALOLINGVI 
ROMANIAN LANGUAGE FOR THE SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES 

Inclusiv 
Inclusive 

Numărul de ore pe 
săptămână 

Cod 
Modulul / disciplina 
Module / discipline 

Total 
ore 

Total 
Hours 

Contact 
direct 
Direct 

Contact 

Lucru 
individual  
Individual 

Work C
ur

s 
L

ec
tu

re
 

S
em

i n
ar

 
S

e
m

in
a

rs 

La
bo

ra
to

r 
L
a

b
o

ra
to

ry
 

W
o

rk
 

Forma de 
evaluare 
evaluation 

Număr 
de 

credite 
Number 

of 
Credits 

G.02.O.051 Limba română de 
comunicare 
Romanian 

communication 
language 

120 60 60 2 2  ex 4 

TOTAL 120 60 60 2 2  ex 4 
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STAGIILE DE PRACTIC Ă/ INTERNSHIPS 

Nr. d/o 
Stagiile de practică 

Practica 
Sem. 

Semester 
Săptămîni 

Weeks 
Ore 

Hours 
Perioada 

Term 

Număr de 
credite 

Number of 
credits 

1 Practica de iniţiere în specialitate 
Initial Practicum in Specialty 

II I 60 mai 2 

2 Practica de specialitate  
Specialty Practicum  

IV/VI 4+6 300 Martie+aprilie 10 

3 Practica de cercetare 
Research Practicum 

VI 4 180 mai 6 

Total  540  18 

 
 

DISCIPLINE LA LIBERA ALEGERE 
COURSES OF FREE CHOICE 

Ore/săptămână 
Hours per week Nr. 

d/o Denumirea disciplinei 
Course title 

Total 
ore 

Total 
nr. of 
hours 

Anul 
Year 

Sem. 
Semester 

C S L 

Evaluarea 
evaluation 

Credite 
Credits 

1. Metafizici contemporane 
Contemporary metaphysics 

120 1 II 0 4 0 examen 4 

2. Filosofia modernă orientală 
Modern Oriental Philosophy 

120 2 III 0 4 0 examen 4 

3.  Habermas și acțiunea 
comunicațională 
Habermas and communication 
action 

60 2 IV 0 2 0 examen 2 

 4. Estetica lui Aristotel 
Aesthetics of Aristotle 

60 3 V 2 0 0 examen 2 

5. Limbaje de programare 
Programming languages 

60 2 II 0 2 0 examen 2 

 
 

FORMA DE EVALUARE FINAL Ă A PROGRAMULUI DE STUDII 
FINAL EVALUATION OF THE STUDY PROGRAM 

Nr. d/o Examenul de licenţă/ Final examination 
Perioada 
Term Credite/ Credits 

1 Examen de licență la „Probleme teoretice și practice ale filosofiei” 
Bachelor's Exam in "Theoretical and Practical Problems of Philosophy" 

Iunie 
June 

2 

2 Teza de licenţă 
Licentiate final research project  

Iunie 
June 

3 

 
 
 

MINIMUM CURRICULAR / PRERECHIZIT PENTRU PROGRAMUL D E MASTER 
THE CURRICULUM MINIMUM /PRECAPACITIES FOR MASTER PROGRAM 

 

Inclusiv 
Including 

Numărul de ore pe 
săptămînă 

Number of hours per 
week 

Cod 
Code 

Modulul / disciplina 
Module / discipline 

Total 
ore 

Total 
hours 

Contact 
direct 
Direct 
contact 

Lucru 
indivi-
dual 

Individual 
work 

C
ur

s 
C

o
u

rs
e

 

S
em

in
ar

 
W

o
rk

sh
o

p
s 

La
bo

ra
to

r 
L
a

b
o

ra
to

ry
 

Forma de 
evaluare 
Examinati
on form 

Num
ăr de 
credit

e 
Numb
er. of 
credit

s 

F.01.O
.001 

Istoria filosofiei (pe perioade) 
History of philosophy 

180 60 120 2 2  examen 6 
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(timeline) 

S.01.O
.004 

Ontologie și Metafizică 
Ontology and Metaphysics 

180 90 90 3 3  examen 6 

F.03.O
.018 

Epistemologia 
Epistemology 

150 
60 

90 2 2  examen 
5 

F.03.O
.019 

Etica și estetica 
Ethics and aesthetics 

120 
60 

60 2 2  examen 
4 

S.05.O
.037 
 

Hermeneutică și 
fenomenologie. Strategii ale 
discursului filosofic 
Hermeneutics and 
phenomenology.Strategies of 
philosophical discourse 

180 90 90 3 3  examen 6 

F.06.O
.047 

Filosofia socială 
Social Philosophy 

90 42 48 3 3  ex 3 

Total/ Total 900 
 

402 
 

498 
 

15 
 

15 
  6 ex 

30 
 

 
 

 
 
 

 
NOTĂ EXPLICATIV Ă 

Orice societate poate fi caracterizată prin filosofia promovată de ea precum și de starea  învățământului 
filosofic. În acest sens este clară necesitatea unei educații filozofice care ar ajuta la formarea unei concepții adecvate 
despre lume, căci filosofia presupune  cunoașterea temeiului existenței, a realităților originare, prin care se 
legitimează ceea ce este sau poate să fie. Filosofia este un ansamblu coerent de enunțuri formulate prin categorii, 
teze și principii despre lume ca totalitate; este o reflecție asupra experiențelor reale  ale conștiinței umane, căutarea 
sensului acestei experiențe  și a unității spiritului uman. Misiunea filosofiei este de a ghida tânărul specialist printre 
numeroasele probleme inclusiv și cele practice. Astfel o atenție deosebită este acordată aprofundării cunoștințelor în 
domeniile metodelor și tehnicilor cercetării sociale, sensibilizării abilităților de comunicare profesională, dezvoltării 
aptitudinilor profesionale, valorificării competențelor și aplicarea lor în activitatea profesională. Obiectivele 
programului de studii la specialitatea  Filosofie sunt: să însușească conceptele, noțiunile și teoriile fundamentale ale 
științei filosofice; să dezvolte abilităţi de a gândi filosofic problemele sociale şi a propune căi de rezolvare a lor; să 
explice diversitatea concepţiilor despre lume şi a modelelor culturale, să aplice cunoştinţele şi a metodologiile 
însușite în aprecierea unor situaţii concrete; să dezvolte capacități de comunicare interpersonală și publică, de 
mediere interculturală și de lucru în echipă; să evalueze nevoia de formare profesională continuă. 

Planul de învățământ elaborat pentru ciclul I Licență cuprinde toate disciplinele minimale prevăzute pentru 
această specialitate, precum și alte discipline menite să completeze pregătirea generală sau de specialitate a viitorilor 
specialiști în Filozofie.  

Programul de formare profesională este fundamentat pe baza unui plan de învățământ, care cuprinde 
următoarele trasee:  

a) Module care asigură o pregătire generală în domeniile sociologiei, istoria culturii și civilizației, politologie, 
psihologie și care sunt menite să formeze competențe sistemice, aplicabile atât domeniului cât și vieții sociale ale 
absolventului;  

b) Module care asigură pregătirea teoretică de specialitate, poziționate în anii I și II Licență care au ca 
obiectiv formarea competențelor specifice domeniului;  

c) Module cu caracter practic opțional și de aplicabilitate curentă, distribuite în anii II și III Licență care vin 
să formeze competențe ce țin de aplicarea cunoștințelor obținute. Studiile de Licență sunt organizate astfel încât 
pregătirea teoretică și practică să fie cât mai eficientă și legată de cerințele pieții muncii. Obținerea competențelor 
este concepută prin două modalități: una obligatorie care vine să asigure pregătirea teoretică de specialitate și  alta 
opțională determinată de libera alegere a studenților în funcție de interesele specifice. Potențialul didactico - 
științific al instituției prevăzut pentru acoperi cursurile permite să asigure pregătirea specialiștilor în domeniul 
Filosofiei.  

Ocupațiile tipice pentru absolvenții programului de licență Filozofie sunt: specialist în filosofie; cadru 
didactic în învăţământ preuniversitar; consilier învăţământ; consilier etic; consilier de imagine; specialist în 
activitatea socială; publicist; editorialist; publicist comentator. 

Conţinutul planului de învăţământ asigură funcţionalitatea pregătirii profesionale şi intrarea pe piaţa muncii 
după finisarea ciclului respectiv de studii. Programul de studii la Filozofie asigură posibilităţi de continuare a 
studiilor la ciclu II Masterat. 
 

Competenţe și Finalități de studii: 
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1. Identificarea şi definirea conceptelor şi teoriilor fundamentale ale filosofiei; 
2. Gestionarea metodelor filosofice însuşite și aplicate celor mai importante orientări filosofice, în cercetarea 
ştiinţifică şi în acţiunile practice; 

3. Definirea şi exprimarea specificităţii problemelor filosofice în raport cu alte discipline umanistice; 
4. Identificarea, interpretarea şi respectarea valorilor, opiniilor, nevoilor altor persoane sau altor culturi; 
5. Estimarea funcţiei formative a filosofiei în condiţiile democratizării societăţii şi evaluarea ideilor filosofice din 

perspectivele axiologică, praxiologică, culturală; 
6. Explicarea şi adaptarea diverselor concepţii despre lume şi a modelelor culturale elaborate, aplicarea 

cunoştinţelor şi a metodologiei în aprecierea unor situaţii concrete; 
7. Evaluarea rolului autoreflexiei pentru cunoaşterea filosofică precum şi evaluarea nevoii de formare profesională 

în scopul dezvoltării autonomiei personale, a inserţiei şi adaptabilităţii la cerinţele pieţii muncii; 
8. Proiectarea activităţilor în baza principiilor şi metodologiilor însuşite. 

 
EXPLANATORY NOTE 

Every society can be described by the philosophy it is promoting, also by the situation of the 
philosophical education in it. In this case, is clear the need for a philosophical education, that will help to 
create an adequate conception of the world, because philosophy requires the understanding of the 
existence, originary realities, through what this discipline is legitimizing itself. Philosophy is a coherent 
assembly of sentences formulated through categories, thesis and principles about world as a total. It is a 
reflexion on the real experiences of human consciousness, of searching for meaning of this experience 
and of the unity of human spirit. The goal of this course is to guide the student through numerous 
problems, theoretical and practical. A special attention is given to knowledge in fields of methods and 
techniques of social research, sensibilization of abilities of professional communication, development of 
professional skills and their application in real field work. The objectives of the program of study in the 
specialty of Philosophy are: to acquire the concepts, notions and the fundamental theories of 
philosophical science; to develop skills to think philosophically about social issues and to propose ways 
to solve them; to explain the diversity of conceptions about the world and cultural models, to apply the 
knowledge and methodologies acquired in appreciating concrete situations; to develop interpersonal and 
public communication capacities for intercultural mediation and teamwork; to assess the need for 
continuing vocational training. 

 The curriculum for the first cycle of bachelor has all the base disciplines required for this 
speciality, also other disciplines designed to complete the general preparation for the future speciality.The 
program includes the following parts: 
a) Modules in sociology, history of culture and civilization, politology, psychology, meant to develop 
systemic skills. 
b) Modules meant to prepare the theoretical part of the discipline, presented in the first and second year. 
c) Modules with a practical and optional character, distributed in the second and third year.   Bachelor 
studies are organized in a such way for being more efficient and linked with the market. The process of 
acquiring skills is designed in 2 ways, one obligatory - the theoretical one, and the second optional for 
every student in dependence of their preferences.The didactic-scientific potential of the institution 
provided to cover the courses allows the training of specialists in the field of philosophy. List of 
professions according to the specialization: specialist in philosophy, teacher in secondary education and 
medium education, publicist commentator, educational counselor, institute secretary, faculty, ethical 
counselor, specialist in social work, editorialist, agent advertisements,  image counselor. 

 
Specific skills gained after the Cycle: 
1. Identify and define the fundamental concepts and theories of philosophy during the reading of 

philosophical texts. 
2. The management of the philosophical methods learned in the study of the most important 

philosophical paradigms, in the scientific research and in the practical actions.             
3. Defining and expressing the specificity of philosophical problems in relation to other humanistic 

disciplines. 
4. Identification, interpretation and respect of values, opinions, needs of other people and other 

cultures. 
5. Estimation of the formative function of philosophy in the conditions of democratization of society 

and evaluation of philosophical ideas from axiological, praxiological, cultural perspective.     
6. Explaining and adapting the various conceptions about the world and the elaborated cultural 

models, application of knowledge and methodology in appreciation of different situations 
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7. Evaluation of the role of self-reflection for philosophical knowledge, as well as assessment of the 
need for professional training in order to develop personal autonomy, insertion and adaptability to the 
labor market requirements.       

8. Design activities under principles and methodologies learned                    
 

MATRICEA COREL ĂRII FINALIT ĂȚILOR DE STUDIU A PROGRAMULUI CU CELE ALE 
UNITĂȚILOR DE CURS/MODULELOR 

CORRELATION MATRIX FINALITY OF THE STUDY PROGRAM WITH THE COURSE UNITS / 
MODULES 

 
Modulul/Finalit ăţile de studiu 

Module/ The finality of study 
 

Componenta 
modulului 

Membership 
module 

Nr. 
credite 
ECTS 
Number 
of ECTS 
credits 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

Istoria filosofiei (pe perioade) 
History of philosophy (timeline) 

F 6 + + +  + +  + 

Introducere în specialitate 
Introduction in speciality 

S 6   + +   +  

Istoria culturii și civilizației 
universale 
History of universal culture and 
civilization 

S 4    +  + +  

Ontologie și Metafizică 
Ontology and Metaphysics 

S 6 + +   + + + + 

Cultura comunicării 
interpersonale și 
organizaționale/Sociologie 
The culture of interpersonal 
and organizational 
communication/ Sociology 

U 4   + + +  + + 

Istoria filosofiei (pe perioade) 
History of philosophy (timeline) 

F 6 + + +  + +  + 

Logica și teoria argumentării 
Logic and argumentation 
theory 

F 4 + + +  + +  + 

Condiția epistemică în științele 
socio-umane 
Epistemic condition in socio-
human sciences 

F 6  + + + + + + + 

Istoria culturii și civilizației 
europene 
History of European culture 
and civilization 

S 4    +   +  

Istoria filosofiei (pe perioade) 
History of philosophy 
(timeline) 

F 6 + + +  + +  + 

Epistemologia. Metode 
calitative în cercetarea socială 
Epistemology. Qualitative 
Methods in Social Research 

F 5 + + + +  + + + 

Antropologia socio-culturală. 
Semiotica culturii/Filosofia 
creației 
Socio-cultural Anthropology. 
Semiotics of culture/ The 
philosophy of creation 

S 4   + + + + + + 
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Etica și estetica F 4   + + +  + + 

Structuralism și 
Postructuralism. Analiza 
structurală/ Comunicare și 
gândire critică 
Structuralism and Post-
Structuralism. Structural 
Analysis / Communication and 
Critical Thinking 

S 6 +  + +  + + + 

Antropologia și filosofia 
culturii. Istoria și cultura 
religiilor/Managementul 
resurselor umane 
Anthropology and philosophy 
of culture. History and culture 
of religions / Human resources 

S 5 +   +  +  + 

Axiologie. Psihanaliză și 
buddism 
Axiology. Psychoanalysis and 
Buddhism 

F 5  + + +  +  + 

Hermeneutici contemporane. 
Spiritualitatea greacă 
Contemporary Hermeneutics. 
Greek Spirituality 

S 4  +   + + + + 

Filosofia istoriei. 
Neohegelianism/Neokantianism 
Philosophy of history. 
Neohegelianism / 
Neocantianism 

S 5 + +  + + +  + 

Comunicare interculturală. 
Cultura islamică/Cultura 
iudaică 
Intercultural communication. 
Islamic culture / Jewish culture 

S 4    + + + + + 

Retorica. Creare de 
imagine/Antropologia artei 
Rhetoric. Image Making / 
Anthropology of Art 

S 4  +  + + + + + 

Teorii și practici ale 
persuasiunii. Pragmatica 
discursivă/Relații publice 
Theories and practices of 
persuasion. Discursive 
pragmatics / Public relations 

S 4     +  + + 

Metodologia științelor sociale 
Methodology of social sciences 

F 5  +     +  

Hermeneutică și 
fenomenologie. Strategii ale 
discursului filosofic 
Hermeneutics and 
phenomenology.Strategies of 
philosophical discourse 

S 6 + +  +   + + 

Lectură și interpretare 
Reading and Interpretation 

S 6 +  +  + + +  

Antropologia și filosofia S 4  +   +  + + 
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politică/Filosofia integrării 
europene 
Political Anthropology and 
Philosophy / Philosophy of 
European Integration 
Procese civilizatorii 
contemporane/Filosofia 
problemelor globale 
Contemporary Civilization 
Processes / Philosophy of 
Global Issues 

S 4    + + + + + 

Filosofia clasică germană. 
Filosofia limbajului/Etica și 
filosofia moralei 
Classical German Philosophy. 
Philosophy of Language / 
Ethics and Philosophy of 
Morals 

S 5 + +    + + + 

Antropologia filosofică. 
Antropologia și filosofia 
postmodernă 
Philosophical Anthropology. 
Postmodern Anthropology and 
philosophy 

F 4 + + + + +  +  

Filosofia socială 
Social Philosophy 

F 3  + +  + + + + 

Antropologia și filosofia 
religiei. Politici culturale 
europene/Bioetică 
Anthropology and philosophy 
of religion. European Cultural 
Policies/ Bioethics 

S 4  +   +  + + 

Etica și cultura profesională 
Ethics and professional culture 

G 2    + + + + + 

 
 

 
 


