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PRECONDIŢII: Cursul se adresează studenţilor de la master. Participanţii la curs trebuie să fi urmat

cursuri introductive de gândire critică, epistemologie şi filosofia limbajului. Familiarizarea cu

filosofia lui Wittgenstein şi cu teme de filosofia acţiunii poate fi utilă, dar nu este presupusă.

OBIECTIVELE CURSULUI: Scopul cursului este ca studenţii să îşi exerseze atât abilităţile critice,

cât şi reflecţia filosofică, confruntându-se cu un text de bază din domeniul filosofiei acţiunii.

TEMATICA:

• Tipuri de intenţii; intenţie vs. predicţie (§§1-4)

• Cunoaştere fără observaţie; întrebarea „de ce?” (§§5-8)

• Temeiuri vs. cauze mentale (§§9-11)

• Intenţia de a acţiona vs. motivul (§§12-15)

• Acţiuni intenţionate; acţiuni fără temeiuri (§§16-18)

• Caracterul intenţionat al acţiunilor nu e o trăsătură suplimentară a acestora (§19)

• Acţiune intenţionată vs. intenţia cu care acţionez (§§20-22)

• Descrierea acţiunilor (§§23-26)

• Actul lăuntric de „a intenţiona să...” (§§27-31)

• Raţiunea practică; silogismul practic la Aristotel (§§32-35)

• A vrea; caracterizarea dezirabilităţii (§§36-39)

• Trăsături ale raţiunii practice determinate prin analogii (§§40-44)

• Cunoaştere practică; forma descrierii acţiunilor; intenţii ale animalelor (§§45-48)

• Acţiuni voluntare; voluntar vs. intenţionat; intenţii cu privire la viitor (§§49-52)

EVALUARE: Studenţii care lipsesc de la mai mult de jumătate din întâlniri nu pot promova acest

curs. Nota finală va fi obţinută pe baza unui eseu care trebuie predat şi discutat într-o formă

preliminară şi a unui colocviu final.



BIBLIOGRAFIE:

• G. E. M. Anscombe, Intention, ediţia a doua, Harvard University Press, Cambridge, Mass. si

Londra, 1963.

• Rachael Wiseman, Anscombe's Intention (Routledge Philosophy Guidebook), Routledge,

London and New York, 2016.

• Roger Teichmann, The Philosophy of Elizabeth Anscombe, Oxford University Press, Oxford,

2008, primele două capitole (“Intentional Action” şi “Practical Reason”).

• A. Ford, J. Hornsby, F. Stoutland (editori), Essays on Anscombe's Intention, Harvard

University Press, Cambridge, MA, 2011.

• Steven R. Bayne, Elizabeth Anscombe's Intention, CreateSpace, 2010.

• P. Rayappan, Intention in Action. The Philosophy of G. E. M. Anscombe, Peter Lang, Bern,

Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, 2010, capitolele 2 şi 4

(“Anscombe’s Analysis of Intention” şi “Discussion of Intention after Anscombe”).




