
Facultatea Istorie și Filosofie
Denumirea programului de master - Filosofii contemporane, 120cr

Scurtă descriere a programului
Domeniul general de studiu 022 Științe umaniste, Domeniul de formare profesională 0223 –

Filosofie și Etică. Programul de master oferă o specializare universitară de calitate, punând la
dispoziţia studenților conţinuturi informaţionale semnificative şi mijloace performante de analiză, prin
abordarea unor teme şi problematici fundamentale din cadrul filosofiei contemporane. Din perspectiva
metodologiei filosofice, abordarea dominantă a masterului este o combinaţie a cursurilor teoretice de
hermeneutică, fenomenologie, deconstrucţie filosofică sau filosofie analitică și a cursurilor de filosofie
practică care le oferă absolvenţilor şansa de a se familiariza cu principalele viziuni și demersuri
interpretative din domeniu.

Posibilităţile de angajare a absolvenţilor
Absolvenții programului de master Filosofii Contemporane pot fi angajați în instituţii de stat,

în instituții de învățămînt, cercetare și cultură, în instituții ale mass-media, în organizaţii non-
guvernamentale în posturi didactice în învăţământul preuniversitar şi universitar sau în funcții legate
de: cercetare avansată în științele socio-umane; administrare a fondurilor pentru ştiinţă, educație și
cultură, analiză culturală; consiliere educaţională; expertiză și consultanță etică; managementul
cunoaşterii; comunicare în domeniile ştiinţei, educației și culturii.

Semestrul 1 (Nr. Credite)
1. Tematizarea şi problematizarea filosofiei – 6
credite
2. Dialogul socratic – 6 credite
3. Analiza acţiunilor comunicative – 6 credite
4. Procese civilizatorii contemporane – 6 credite
5. Etica cercetării ştiinţifice

Cursuri optionale
1.Codul deontologic al savantului

Semestrul 2 (Nr. Credite)
1. Consiliere fiosofică – 6 credite
2. Istoria și cultura religiilor – 6 credite
3. Mentalităţi colective şi imaginare social – 6
credite
4. Filosofia minții – 6 credite
5. Istoria, filozofia și psihanaliza elitelor – 6
credite

Cursuri optionale
1.Teorii ale reprezentării
2.Gender, religie și diversitate
3.Stil de viață și modele de consum în societatea
contemporană

Semestrul 3 (Nr. Credite)
1. Filosofia europeană în prima jumătate a
secolului al XX-lea (I) – 5 credite
2. Teorii şi practici postmoderne – 5 credite
3. Semiotica culturii – 5 credite
4. Filosofie socială europeană – 5 credite

Cursuri optionale
1. Constructii identitare

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


