
FILOSOFIA - UN AVANTAJ COMPETITIV 

   Admitere 2014 

Facultatea de Filosofie 

Filosofia aduce un avantaj competitiv celor care o studiază. Ei sunt mai  creativi. Înţeleg mai bine 

şi găsesc soluţii mai sigure problemelor. Ajung mai repede la drumul cel bun. Dispun de       

capacitaţi argumentative şi interpretative. Au o capacitate de decizie şi previziune ridicată. Pot  

planifica şi flexibiliza  strategiile. Îşi asumă  responsabilităţi. Îi înţeleg pe ceilalţi. Trăiesc valorile 

şi  cultura. Întreabă şi răspund la întrebări noi. Fac distincţia între etică şi morală şi nu confundă 

transcendentul cu transcendentalul. Ei ştiu că filosofia te formează. Îţi oferă şansa şi                

instrumentele oricărei dezvoltări viitoare în carieră şi în plan personal. Licenţa şi masteratele 

organizate de Facultatea de Filosofie oferă cunoştinţe şi competenţe profesionale necesare în 

activităţi de cercetare, expertiză şi consultanţă, învăţământ, organizaţii europene, organizaţii  

internaţionale, instituţii de stat şi organizaţii  neguvernamentale, corporaţii, afaceri, politici     

publice, comunicare, jurnalism, analiză politică. 

Program de Licenţă - 3 ani : filosofie (filosofie teoretică,  filosofia  culturii şi istoria filosofiei, 

filosofie politică şi morală ) ; Filosofie şi Studii Europene. 

Programe de Master  - 2 ani 

Studii de Dezvoltare Internaţională şi Etica Relaţiilor Internaţionale 

Etică Aplicată în Societate, Afaceri şi Organizaţii  

Studii Europene şi Etica Relaţiilor Internaţionale 

Istoria şi Circulaţia Ideilor Filosofice 

Istoria şi Filosofia Ştiinţei 

Analytic Philosophy 

Facultatea de Filosofie 

Adresa  

Splaiul Independenței nr. 204, 

Sect. 6, București 

Cod poștal 060024 

Telefoane: 

021 318 15 56 

021 318 29 74  

Fax: 021 318 52 89  

E-mail: filosofie@ub-filosofie.ro 

web: filosofie.unibuc.ro  

 

 

 

 

 

Licenţă -  Înscrieri: şi  concurs   

iulie 2014 

Locuri buget: 130 

Locuri cu taxă: 50 

 

Master - Înscrieri: şi  concurs   

iulie 2014 

Taxa anuală: 3 100 Lei 

Admitere: La licenţă se pot înscrie absolvenţi de liceu cu diplomă de           

bacalaureat. Programele de master ale Facultăţii de Filosofie pot fi urmate de    

absolvenţi de licenţă din toate domeniile. Toate programele de studii, de  licenţă  şi 

de master sunt  acreditate. 
 

Licenţă: Concurs pe baza de   formular    

admitere constând în: un chestionar      

motivaţional notat admis/respins  

+  

media de la examenul de bacalaureat 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Master: concurs constând în 2 probe: 

 

(1)Scrisoare de intenţie în care sunt 

menţionate interesele ştiinţifice şi        

profesionale ale candidatei/candidatului de 

a urma programul de master. Scrisoarea de 

intenţie se depune odată cu dosarul de 

înscriere. 

 

(2) Interviu : pe baza scrisorii de intenţie  

Media finală este media notelor obţinute 

la cele două probe. La medii egale,               

departajarea se face în funcţie de media 

finală de absolvire.  

http://filosofie.unibuc.ro/
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Facultatea de Filosofie 

Studii de dezvoltare internaţională şi  

etica relaţiilor internaţionale 

Masteratul este organizat în colaborare cu 

Ministerul Afacerilor Externe şi          

Programul Naţiunilor Unite Pentru     

Dezvoltare.     

Într-o abordare multidisciplinară, studiile 

de dezvoltare internaţională analizează 

schimbările sociale, politice şi economice 

ale ţărilor în curs de dezvoltare şi 

probleme-cheie precum globalizarea, 

inegalitatea, sărăcia, relaţiile dintre sexe, 

etnie şi reprezentarea culturală. Masteratul 

oferă oportunităţi profesionale noi de a 

lucra în cadrul organizaţiilor        

nonguvernamentale internaţionale, agenţii 

ale  Naţiunilor Unite, agenţii de           

dezvoltare multilaterale si                      

bilaterale.Planul de învăţământ cuprinde      

discipline precum: Teorii şi strategii 

ale  dezvoltării internaţionale,      

Dezvoltare şi instituţii, Conflicte şi 

probleme ale dezvoltării, Politici UE 

în domeniul justiţiei, securităţii şi 

libertăţii, Managementul proiectelor 

de dezvoltare,  Dezvoltare durabilă, 

Teorii asupra guvernării, Globalizarea şi 

problemele dezvoltării internaţionale, 

Etica relaţiilor internaţionale, Etica     

drepturilor omului, Teoria organizaţiilor 

internaţionale . 

Etică Aplicată în Societate, Afaceri şi           

Organizaţii 

Etica organizaţională,  profesională şi a 

afacerilor constituie un domeniu de 

actualitate, cu perspective importante de 

dezvoltare în viitor. Aceste domenii ale 

eticii, deosebit de dinamice, aparţin 

eticii aplicate - disciplină a filosofiei 

care focalizează puternice interese de 

cercetare pe plan internaţional. 

Masteratul formează specialişti pentru 

comisiile de etică, RSC, consultanţi în 

domeniul eticii organizaţionale,     

profesionale şi eticii afacerilor.  

Masteratul poate fi urmat de toţi cei care 

doresc să-şi perfecţioneze competenţele 

şi expertiza etică în vederea dezvoltăţii 

profesionale şi personale. 

Planul de învăţământ al masteratului 

cuprinde discipline precum:  Metode de 

decizie etică, Etica afacerilor,            

Etica profesională, Etica mediului, Etica  

mass-media, Cultură organizaţională şi 

management etc.  

Studii Europene şi  

Etica Relaţiilor Internaţionale 

Masteratul combină într-o manieră 

interdisciplinară studiile europene şi 

etica relaţiilor internaţionale, două 

domenii de interes major pentru cei 

care doresc să lucreze în organizaţii 

europene şi internaţionale, în instituţii şi 

ONG, în care asemenea abordări sunt 

cerute. 

Masteratul asigură deschideri        

profesionale către activităţi din relaţiile 

europene şi internaţionale, comunicare 

şi jurnalism, expertiza politicilor     

publice, analiză politică. 

Cunoştinţele şi competenţele în politici 

europene şi relaţii internaţionale este 

asigurat de materii de studiu precum: 

Teoria organizaţiilor internaţionale. 

Organizaţii europene, Anliza           

conflictelor internaţionale şi metode de 

negociere, Etica relaţiilor internaţionale, 

Raţiune publică şi democraţie, Cultură 

şi identitate europeană etc. 
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Istoria şi Circulaţia Ideilor Filosofice 

Istoria ideilor filosofice, modul în care 

acestea au evoluat, s-au transformat şi 

au trecut în ţesutul cultural, instituţional 

şi social, constituie un domeniu de vârf 

al cercetării. Complexitatea lumii de 

astăzi are o explicaţie în istoria       

filosofiei. Cei care doresc să se         

specializeze în filosofie şi în istoria 

ideilor şi cei care văd în dezvoltarea 

personală o condiţie a dezvoltării   

profesionale dobândesc urmând acest 

masterat înalte  competenţe teoretice şi 

aplicative în dublu registru, diacronic-

hermeneutic şi sistematic-conceptual. 

Masteratul acoperă  segmente  istorice 

şi spaţii spirituale esenţiale pentru orice 

periodizare sau topologie standard din 

istoria filosofiei: filosofie antică greacă 

şi romană, neoplatonism, gândire 

creştină, filosofie modernă şi            

contemporană, postmodernism     

filosofic.                                                         

Planul de învăţământ cuprinde         

disciplinele: Istoria ideilor filosofice  —

istoria filosofiei, Teorii ale reprezentării,  

Sincronismul în construcţia culturală,    

Modernism-antimodernism-

postmodernism , Fenomenologia 

franceză, Perspective etice şi             

antropologice asupra violenţei în     

istorie. Holocaustul şi terorismul  şi 

Gândirea filosofică greacă. 

Istoria şi Filosofia Ştiinţei 

Primul masterat de istoria şi 

filosofia ştiinţei din România 

oferă celor interesaţi un mediu 

interdisciplinar şi plin de 

provocări intelectuale, ilustrat 

de discipline precum: De la 

filosofia naturală la fizica    

newtoniană, Tipuri istorice de 

ştiinţă, Structura şi funcţiile 

teoriei ştiinţifice, Realism şi 

constructivism în ştiinţa 

modernă,  Construcţia logică a 

ştiinţei, Metodologia ştiinţelor 

umane, Sociologia cunoaşterii, 

Dimensiuni etice ale ştiinţei, 

Filosofia tehnologiei, Modele 

ale evoluţiei, Paradigme       

teoretice în analiza limbajului 

etc. 

Masteratul oferă deschideri 

solide atât pentru studii        

doctorale în România, în mari 

universităţi din străinătate, cât şi 

pentru cariere în profesii legate 

de construirea, implementarea 

şi gestionarea politicii şi       

comunicării ştiinţei,            

managementul cunoaşterii, 

managementul organizaţiilor 

ştiinţifice şi de cercetare. Tinerii 

cu studii de licenţă în domenii 

ştiinţifice vor achiziţiona noi 

baze pentru parcursul lor   

profesional. 

Analytic Philosophy 

Este primul masterat de filosofie în 

limba engleză din România.       

Programul oferă studenţilor o     

viziune de ansamblu asupra 

originilor şi evoluţiei uneia dintre 

cele mai influente tradiţii filosofice 
contemporane.   

Masteratul are profil de cercetare şi 

vizează aprofundarea unor 

probleme şi teme dificile dezbătute 

în cadrul filosofiei analitice, care au 

contribuit semnificativ la           

dezvoltarea disciplinelor filosofice 

fundamentale precum                

epistemologie, logică, ontologie, 

filosofia limbajului, filosofia     
logicii, filosofia ştiinţei, metafizică, 

filosofie morală, etica cercetării 

ştiinţifice. 



● Mijloace de 

transport până la 

sediul facultății: 

● Piaţa Universităţii        

– autobuzul nr. 601,  
până la stația   
Căminele Grozăvești 

● Gara de Nord              

– autobuzul nr. 123,  
până la Podul         
Cotroceni sau metroul 
până la stația 
Grozăvești.  

În Facultatea de Filosofie învaţă şi cercetează peste 700 de studenţi. Cei care urmează Facultatea de Filosofie îşi obţin  

licenţa în filosofie în cadrul modulelor de Istoria şi Filosofia Culturii, Filosofie Teoretică, Filosofie Morală şi Politică şi 

Filosofie şi Studii Europene.Astfel, ei se specializează în domeniile esenţiale ale filosofiei, după ce urmează cursurile    

generale de ontologie, teoria cunoaşterii, etică, estetică, filosofie politică.Studiile Europene se bucură de o linie de studii 

specială ce conţine cursuri de teoria relaţiilor internaţionale,        

organizaţii şi  politici europene, drept şi drept comunitar. Cei care 

urmează această linie de studii vor obţine o diplomă integrală în 

cadrul   masteratelor consacrate studiilor europene şi de dezvoltare            

internaţională din cadrul facultăţii noastre. 

 

Oportunităţi de carieră:  

 

Cercetare: filosof, logician, cercetător în domeniile filosofiei şi 

logicii, manager. 

Învăţământ şi educaţie: profesor de filosofie şi domeniile            

adiacente, în cadrul învățământului preuniversitar și universitar, 

consilier educaţional, formator, specialist dezvoltare    personală, 

manager. 

Companii şi instituţii publice: expert, specialist, specialist în politici publice, manager, funcţionar, ofiţer de etică,       

specialist în audit etic şi cultură organizaţională, trainer, formator, expert în managementul cunoaşterii, specialist în      

departamentele de analiză, cercetare şi dezvoltare, specialist în relaţii publice, creativ. 

Organizaţii internaţionale: expert în etica relaţiilor  internaţionale, în relaţii internaţionale, expert în dezvoltare           

internaţională, înalt funcţionar în instituţii europene, specialist în  departamentele de analiză, cercetare şi dezvoltare,    

manager. 

Organizaţii neguvernamentale: expert în activităţi de analiză,  cercetare şi dezvoltare, manager. 

Edituri : editor, redactor, manager. 

Mass media: analist politic, jurnalist de ştiinţă, jurnalist cultural, jurnalist, reporter, moderator, analist media. 

Activităţi independente: consilier filosofic, formator, trainer, consilier dezvoltare personală.  

Facultatea de Filosofie este o excelentă alegere pentru a urma 

studiile universitare. Grație deschiderii sale intelectuale, îți oferă 

nu numai șansa să îți disciplinezi gândirea, dar și  oportunitatea 

să discuți posibilele răspunsuri la întrebările fundamentale cu 

profesori și  cercetători remarcabili. Educația filosofică pe care 

am  primit-o aici este în opinia mea la nivelul celor mai bune 

instituții similare din lume. 

 

Sorin Bangu, profesor, University of Bergen, Cambridge 

University 

Fără această facultate nu aş fi devenit omul care 

sunt astăzi. M-a ajutat să înţeleg de ce fac ceea ce 

fac şi de ce sunt aşa cum sunt.  

 
Diana Rizoiu 

 (în Adevărul, 22 iunie 2010)  

Spre deosebire de alte facultăţi, profesorii de aici nu 

se cred atotştiutori, îţi dau dreptul la opinie, iar studenţii 

sunt activi la seminarii. Interactivitatea şi stilul argumentativ   

primează în această instituţie. Facultatea oferă o arie variată de studiu, pentru 

că te poţi specializa şi în domeniul Studiilor Europene  

  
Carmen Voicu (în Adevărul, 24 septembrie 2010) 

Aprecieri din partea  absolvenţilor 

Licenţa în Filosofie. Filosofie & Studii Europene 

Pentru informaţii suplimentare accesaţi filosofie.unibuc.ro  

http://filosofie.unibuc.ro/

