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CALENDARUL UNIVERSITAR 

ACADEMIC CALENDAR 
 

CONȚINUTUL PLANULUI DE INVATAMÂNT  
INFORMATION ON THE STUDY PLAN 

 

Cod 

Code 

Modulul / disciplina 
Module / Course / Subject 

Total 

ore 

Total 

Number 
of 

Hours 

 
Numărul de ore / 

No. of hours  
Forma 

de 

evalu 

are 
Assessm

ent 
 

Credi

te 
ECTS 
Credit

s 

Contact 

direct 
Contact 
Hours 

Lucrul 

indivi 

dual 
Independe
nt Study 

C
u

rs
 

C
o
u
rs

e 

S
em

in
a
r 

S
em

in
a
r 

L
a
b

o
ra

to
r 

L
a

b
o

ra
to

ry
  

w
o

rk
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

ANUL I/  1st  YEAR OF STUDY   

Semestrul I/ 1st semester 

F.01.O.001 Tematizarea şi problematizarea 

filosofiei/ Thematization and 
Problem of Philosophy 

300 75 225 45 30  E 10 

F.01.O.002 Dialogul socratic/ Socratic dialogue 

 

150 30 110 15 15  E 5 

S.01.O.003 Analiza acţiunilor comunicative / 
Analysis of communicative actions 

in public relations 

 

150 45 115 30 15   5 

S.01.O.004 

 
Procese civilizatorii contemporane/ 
Contemporary civilization 

processes. 

150 45 105 30 15  E 5 

S.01.A.005 

S.01.A.006 
Etica cercetării ştiinţifice Research 

ethics/ 
Codul deontologic al savantului 

Ethical code of the scientist/ 

 

150 45 105 30 15  E 5 

Total semestrul I/  total number for the 1st  semester 900 240 660 150 90  4 ex 30 

Semestrul II/ 2nd semester    

Anul de 

studii 
Year of 
study 

Activităţi didactice 
Course Calendar 

Sesiuni de examene 
Examinations 

Stagii de 

practică 
Internships 

Vacanţe 
Vacation 

 

Sem. I 
Semester I 

 

Sem. II 
Semester 1I 

 

Sem. I 
Semester 1 

 

Sem. II 
Semester 1I 

Iarnă 
Winter 

Primăvară 
Spring 

Vară 
Summer 

I 07.09-20.12 
(15 
săptămâni) 
(15 weeks) 

01.02-24.05 
(15 
săptămâni) 
(15 weeks) 

04.01-31.01 
(4 săptămâni) 
(4 weeks) 

25.05-14.06 
(3 
săptămâni) 
(3 weeks) 

- 21.12-03.01 
(2 
săptămâni) 
(2 weeks) 

Paște Easter 
 (1 

săptămână) 
(1 week) 
 02 mai-10 
mai 

20.06-31.08 
(10 
săptămâni) 
(10 weeks) 

II 06.09-19.12 
(15 
săptămâni) 
(15 weeks) 

31.01-22.05 
(15 
săptămâni) 
(15 weeks) 

03.01-30.01 
(4 săptămâni) 
(4 weeks) 

- 15.11-19.12 (5 
săptămâni) 
(5 weeks) 
Practica de 

specialitate 
 
31.01-22.05 (15 
săptămâni) (15 
weeks) 
Practica de 
cercetare 

20.12-02.01 
(2 
săptămâni) 
(2 weeks) 

Paște Easter 
 (1 
săptămână)  
(1 week) 
25 aprilie-

02 mai 
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F.02.O.007 
Consiliere fiosofică/ Philosophical 

counseling 
300 75 225 45 30 

 
ex 10 

S.02.O.008 
Istoria și cultura religiilor/ History 
and culture of religions 

300 75 225 45 30 
 

ex 10 

S.02.A.009 

S.02.A.010 

Mentalităţi colective şi imaginare 

social Psychoanalysis of the Elite. 

Collective and social imaginary 

mentalities /Istoria, filozofia și 
psihanaliza elitelor.  
History, Philosophy and  
 

300 90 210 45 45 
 

ex 10 

          
Total semestrul II/ total number for the 2nd semester 900 240 660 135 105  4 ex 30 

TOTAL ANUL I/ total number for the 1st  year of study 1800 480 1320 285 195  8 ex 60 

ANUL II/ SECOND YEAR  

Semestrul III/ 3rd semester 

F.03.O.011 

Filosofia europeană în prima 

jumătate a secolului al XX-lea (I)/ 

European philosophy in the first 
half of the XXth century(I)/ 

150 40 110 20 20 
 

ex 5 

S.03.O.012 
Semiotica culturii/ Semiotics of 

culture 
150 40 110 20 20 

 
ex 5 

S.03.O.013 
Teorii şi practici postmoderne/ 
Postmodern theories and practices. 

150 40 110 20 20 
 

ex 5 

S.03.A.014 

S.03.A.015 

Filosofie socială europeană 

European Social Philosophy/ 

Constructii identitare/ Identity 

constructs 

 
 

150 40 110 20 20 
 

ex 5 

  
Practica de  specialitate/ Specialty 

Internship 
300 

 
300       ex. 10 

Total semestrul III 

Total number 3rd semester  
900 160 740 80 80 

 
4 ex 30 

Semestrul IV/The 4th semester 

Teza de master/ Master thesis 900  900     30 

Total semestrul IV/ total number 4th semester 900  900     30 

TOTAL ANUL II/ total number for the 2nd year of study 
1800 160 1640 80 80 

 

8 ex 60 

TOTAL program/ TOTALLY per program 3600 640 2960 365 275 
 

16 ex 120 

STAGIILE DE PRACTICĂ/ INTERNSHIPS 

Nr. d/o 

Stagiile de practică 

                         Internships 

Sem. 

Seme

ster 

Nr. săpt. 

No. of 

Weeks 

Perioada 

Period  

Credite 

Credits 
ECTS 

 

1 Practica de specialitate/ Internship III 5 noiembrie-decembrie 
november-december 

10 

Total/ Totally  10 
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FORMA DE EVALUARE FINALĂ A PROGRAMULUI DE STUDII/ 

FINAL EVALUATION  

Nr. d/o Examenul de master 

Master exam 

Perioada 

Term 
Credite/ Credits ECTS 

1 Susţinerea tezei de master 

Presentation of the master thesis 

Iunie 

June 

30 

 

DISCIPLINE LA LIBERA ALEGERE/ELECTIVES 

 

Cod 

Denumirea disciplinei 

Course Title 

Număr de ore 
 

Număr de ore 

pe tipuri de 

activități Evaluarea 

Assessment 

Credite 

Credits 

ECTS 

Total 

ore 
Total 

nr. of 

hours 

Contact 

direct 
Contact 
Hours 

Lucrul 

indivi 

dual 
Independent 

Study 
C/ 

Course 

S/ 

Semi

nar 

L / 

Lab. 

Work 

S.02.A.016 Hermeneutica basmului 

Hermeneutics of the tale 

90 30 60  30  E 3 

S.03.A.017 Filosofia europeană în prima 

jumătate a secolului alXX-lea  II 

90 30 60  30  E 3 

Total/ Totally 180 180 120  60  2 ex 6 

 

MINIMUM CURRICULAR  

CURRICULAR PREREQUISITE   

Cod 

Denumirea disciplinei 

Course Title 

Total 

ore/ 

Total nr. 

of hours 

Număr de ore 
 

Număr de ore 

pe tipuri de activități 

Evaluarea 

Assessment 

Credite 

Credits 

ECTS 

Contact 

direct 
Contact 
Hours 

Lucrul 

indivi 

dual 
Independent 

Study 

C/ 

Cours

e 

S/ 

Semin

ar 

L / 

Lab. 

Work 

F.01.O.001 Istoria filosofiei (pe 

perioade) 

History of philosophy 

(timeline) 

180 60 120 30 30  ex 6 

S.01.O.004 Ontologie și Metafizică 

Ontology and Metaphysics 

180 90 90 45 45  ex 6 

F.03.O.019 Epistemologia 

Epistemology 

150 
60 

90 30 30  ex 
5 

F.03.O.020 
Etica și estetica 
Ethics and aesthetics 

120 
60 

60 30 30  ex 
4 

S.05.O.040 

 
Hermeneutică și 
fenomenologie. Strategii 

ale discursului filosofic 

Hermeneutics and 

phenomenology.Strategies 

of philsophical discourse 

180 90 90 45 45  ex 6 

F.06.O.050 Filosofia socială 

Social Philosophy 

90 42 48 21 21  ex 3 

Total/ Total 900 

 

402 

 

498 

 

201 

 

201 

 

 

6 ex 

30 

 

 

NOTĂ EXPLICATIVĂ 

Descrierea programului de studii. Formarea profesională la programul de masterat Filosofii 

Contemporane este organizată în baza actelor normative reglatorii precum: 

Codul Educaţiei al Republicii Moldova (nr.152 din 17.07.2014) 

Regulamentul de organizare a studiilor de învăţământ superior în baza Sistemului Naţional de 

Credite de Studiu (nr.1046 din 29.10.2015) 

Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învăţământul superior 

(nr.482 din 28.06.2017) 
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Statutul juridic de funcţionare  - planul de admitere. 

Profilul specialităţii. Programul de master Filosofii Contemporane ține de domeniul de formare 

profesională 0223 Filosofie și Etică din domeniul general de studii 022 Științe umaniste. 

Masteratul 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, pe de o parte, şansa de a se familiariza cu principalele 

viziuni și demersuri interpretative din domeniu, iar pe de altă parte, de a însuși principalele strategii 

aplicative ale filosofiei la diverse contexte și situații concrete ale lumii contemporane. Masteratul 

este conceput să asigure un echilibru între excelenţa în predare, participarea masteranzilor la 

seminarii sau proiecte de cercetare inovatoare și dezvoltarea unei dimensiuni interdisciplinare a 

activității lor viitoare.  

Programul își propune utilizarea unei pedagogii inter-active în care studentul este îndemnat să joace 

rolul de actor al formării sale, prin lecturi pregătitoare, întrebări şi dezbateri la cursuri şi seminarii, 

analiză, interpretare şi comentariu de text. Seminariile speciale de cercetare asigură, pregătirea 

masteranzilor pentru cercetarea ştiinţifică şi participarea lor la programele majore de cercetare ale 

departamentului. 

Cunoștințe, abilități și competențe asigurate de programul de studii. Competenţele 

absolventului programului de master Filosofii Contemporane sunt dezvoltate, prin cursurile 

speciale, cu orientare verticală, în care studenţii îşi vor aprofunda cunoştinţele obţinute la ciclul I-

licență şi a cursurilor cu orientare pe orizontală, interdisciplinare, menite să dezvolte competenţele 

sistemice specifice ciclului II-master. Programul de masterat este orientat atât spre aprofundare 

cunoștințelor de bază ale specialității, cât și spre dezvoltarea competenţelor profesionale specifice 

domeniului de formare. 

Competenţe profesionale: 

1. Dezvoltarea abilităților de argumentare și gândire analitică. 

2.Identificarea şi definirea problemelor din domeniul filosofiei care urmează a fi cercetate. 

3.Proiectarea obiectivelor cercetării şi formularea ipotezelor lucrative în vederea realizării unui 

studiu de specialitate. 

4.Realizarea proiectelor de cercetare prin stabilirea eficientă a instrumentariului metodologic şi 

abordarea interdisciplinară a problemei propuse spre soluţionare. 

5.Adaptarea teoriilor și paradigmelor filosofice la situaţiile activităţii practice. 

6.Respectarea normelor etice în procesul de cercetare, proiectare şi evaluare în activitatea 

profesională. 

7.Evaluarea sistemelor sociale din cadrul sferei publice prin prisma principalelor paradigme ale 

filosofiei contemporane. 

8.Abordarea crizelor sociale din perspectivă praxiologică, axiologică şi culturală. 

 

Obiectivele programului de studii, inclusiv corespunderea acestora misiunii universității. 

Obiectivele programului de master Filosofii Contemporane sunt corelate cu strategia şi politicile de 

asigurare a calităţii educaționale, și vizează formarea unor abilităţi de orientare şi cercetare care 

pot duce, mai departe, spre studii doctorale sau spre o gamă largă de profesii ce presupun 

competențe și abilități de analiză, expertiză, consiliere sau consultanță în domenii ale comunicării, 

educației și culturii. Specializarea vizează aprofundarea unor probleme actuale ale filosofiei, 

culturii şi comunicării. Se urmăresc, pe conexiunile dintre contextul cultural local şi globalizare, 

interacţiunile dintre dimensiunile artistice, religioase, etice şi politice ale post-modernităţii, şi 

condiţiile comunicării inter-personale şi inter-culturale în contemporaneitate, 

Programul are următoarele obiective majore: însuşirea de către studenţi a unor cunoştinţe specifice 

şi a celor mai avansate dezvoltări ale cunoaşterii în domeniul problemelor actuale ale filosofiei, 

științei, culturii și comunicării; dezvoltarea unor abilităţi superioare de cercetare ştiinţifică 
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independentă şi în echipă; dezvoltarea capacităţii de aplicare a cunoştinţelor în situaţii noi şi de 

soluţionare a problemelor cognitive, profesionale sau sociale. 

Racordarea programului de studii și a conținuturilor din Planul de învățământ la tendințele 

internaționale din domeniu. Misiunea programului de masterat Filosofii Contemporane constă în 

pregătirea prioritară a specialiștilor pentru cercetarea avansată în domeniile filosofiei sau ale 

științelor socio-umane, dar și pentru a ocupa diverse poziţii în instituţii şi organizaţii, publice sau 

private, ce implică abilități analitice, interpretative sau argumentative și competențe de expertiză, 

consiliere sau consultanță în domeniile comunicării, educației și culturii.  

Evaluarea așteptărilor sectorului economic și social. Finalităţile programului de master Filosofii 

Contemporane  asigură realizarea prevederilor Cadrului European al Calificărilor, Cadrului 

Național al Calificărilor, Standardelor de Competenţă Profesională ale Cadrelor Didactice din 

Învăţământul General prin achiziţii din multiple domenii și vizează, pe de o parte, o pregătire 

privind cunoaşterea particularităţilor de dezvoltare şi comportament a elevilor ciclului liceal, 

pregătirea necesară pentru proiectarea, realizarea şi evaluarea procesului educaţional pentru această 

categorie de vârstă, pe de altă parte, cunoaşterea conţinutului teoretic al specialităţii/ cunoaşterea 

specialităţii şi particularităţilor de dezvoltare a domeniilor ştiinţifice conexe.  

Finalităţile de studiu ale programului de master Filosofii Contemporane, exprimate în competenţe 

ale absolventului, corespund misiunii şi obiectivelor formării profesionale.  

Consultarea partenerilor în procesul de elaborare a programului de studii (angajatori, 

profesori, absolvenţi, studenți etc.) reprezintă o componentă decisivă în elaborarea programului şi 

asigurarea standardelor înalte de calitate. Planul de învăţământ la programul de master Filosofii 

Contemporane este racordat la cerinţele Procesului de la Bologna şi elaborat în concordanţă cu 

experienţa acumulată de universităţile europene. În acelaşi timp parteneriatul intern este foarte 

important. Pentru ca specialitatea să fie viabilă în cadrul sistemului naţional de învățământ, planul 

de studii şi programele de formare sunt coordonate şi cu Strategia de Dezvoltare a Învățământului în 

Republica Moldova. Programele de studii sunt elaborate în comun şi sunt consultate cu specialiştii 

notorii din învățământ, cu conducătorii unităţilor de învățământ. În baza concepţiei de pregătire a 

specialiştilor în domeniu, în cadrul departamentului se fac evaluări, discuţii şi propuneri pentru 

actualizarea planului de studii. Toate propunerile sunt discutate şi analizate detaliat de către 

Comisia de Asigurare a Calității. Ulterior sunt analizate de comisia metodică de profil şi aprobate 

de către Consiliul Facultăţii. În ultima instanţă, cadrul instituţional, care aprobă schimbările din 

planul de învăţământ este Senatul Universității de Stat din Moldova. 

 

Relevanţa programului de studii pentru piața forței de muncă. Programul de master Filosofii 

Contemporane este axat cu prioritate spre cercetarea în domeniul științelor sociale și umane, 

urmând a conduce la un doctorat în Filosofie sau domenii științifice conexe, asigurând totodată şi 

profesionalizarea în domeniu, prin oferirea unor competenţe cognitive, practic-aplicative, de 

comunicare şi relaţionare, care să permită absolvenţilor să profeseze în învăţământ, în cercetarea 

ştiinţifică sau în funcţii publice şi meserii legate de comunicare, educație și cultură ce implică 

competențe analitice, de expertiză, consiliere sau consultanță.  

 

Posibilitățile de angajare a absolvenților. 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. 

 

Accesul la studii a titularilor de diplome obținute după finalizarea programului de studii. 

Programul de master Filosofii Contemporane asigură absolvenților săi posibilităţi de continuare a 

studiilor la ciclu III Doctorat și la formare continuă. 
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MATRICEA CORELĂRII FINALITĂŢILOR DE STUDII (COMPETENȚE) ALE PROGRAMULUI CU 

UNITĂŢILE DE CURS/MODULE 

COMPLIANCE OF PROGRAMME LEARNING OUTCOMES (COMPETENCES) WITH COURSES 
/MODULES 

 

 
Denumireaunității de 

curs/modulului 

 

Codul unității 

de 

curs/modulului 

Nr. ECTS 

Number of 

ECTS  

Finalități de studiu și competențe 

  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

Tematizarea şi problematizarea filosofiei/ 

Thematization and Problem of Philosophy 

F.01.O.001 10 + + + +    + 

Dialogul socratic/ Socratic dialogue 
 

F.01.O.002 5  +  + +  + + 

Analiza acţiunilor comunicative / Analysis of 

communicative actions in public relations 

 

S.01.O.003 5  +  + + + + + 

Procese civilizatorii contemporane/ 

Contemporary civilization processes. 

S.01.O.004 
 

5 + +  + + +  + 

Etica cercetării ştiinţifice Research ethics/ 

Codul deontologic al savantului 
Ethical code of the scientist/ 

 

S.01.A.005 

S.01.A.006 

5  + + +    + 

Consiliere fiosofică/ Philosophical counseling F.02.O.007 10  + + +    + 

Istoria și cultura religiilor/ History and culture of 

religions 
S.02.O.008 

10  + + +   + + 

Mentalităţi colective şi imaginare social 
Psychoanalysis of the Elite. Collective and social 

imaginary mentalities /Istoria, filozofia și 
psihanaliza elitelor.  
History, Philosophy and  
 

S.02.A.009 

S.02.A.010 

10 + + + + + +  + 

Filosofia europeană în prima jumătate a secolului 

alXX-lea (I)/ European philosophy in the first half 

of the XXth century(I)/ 

F.03.O.011 

5 + +  + + +  + 

Semiotica culturii/ Semiotics of culture S.03.O.012 5  + + +   + + 

Teorii şi practici postmoderne/ Postmodern 

theories and practices. 
S.03.O.013 

5  + + +    + 

Filosofie socială europeană 

European Social Philosophy/ 

Constructii identitare/ Identity constructs 

 

 

S.03.A.014 

S.03.A.015 

5  + + +    + 
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