


LICENȚĂ
Facultatea de Filosofie oferă patru module de pregătire, 
formare și specializare:
   ● Istoria filosofiei şi filosofia culturii
   ● Filosofie teoretică
   ● Filosofie politică şi morală
   ● Studii europene
Înscrieri şi concurs: iulie și septembrie 2015
Locuri buget : 130
Locuri cu taxă : 50 (3100 RON/an)

MASTER
în limba română
   ● 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
în limba engleză
   ● Analytic Philosophy
   ● Științe Cognitive - Open Mind
   ● Globalization Studies and Cultural Diplomacy  
       with a concentration in International Relations 
   ● Intercultural Communication
   ● Intercultural Management
   ● Business Administration – MBA
Înscrieri şi concurs: iulie și septembrie 2015
Locuri (buget & taxă): peste 200
Taxa anuală pentru locurile cu taxă: 3100 RON; 6000 Euro 

pentru Globalization Studies and Cultural Diplomacy, 2000 
Euro pentru MBA

DOCTORAT
Facultatea de Filosofie, prin specialiști de renume 
internațional, oferă posibilitatea specializării la nivel 
doctoral în cadrul Școlii Doctorale de Filosofie.
Înscrieri şi colocviu: septembrie 2015

Incepând cu anul 2005-2006, Facultatea de Filosofie a adoptat 
Procesul de la Bologna. Durata studiilor de licență va fi de 3 ani,  a celor 
masterale de 2 ani, iar a celor doctorale de 3 ani.



ilosofia aduce un avantaj competitiv celor 

Fcare o studiază. Ei sunt mai creativi. Înţeleg 
mai bine lumea  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. Fac distincţia între etică şi morală şi nu 
confundă transcendentul cu trans-cendentalul. Ei 
ştiu că filosofia  te formează. Îţi oferă şansa şi 
instrumentele oricărei dezvoltări viitoare în carieră şi 
în plan personal. 

un avantaj competitiv 

Programele noastre  oferă cunoştinţe şi 
competenţe profesionale necesare în 
activităţi de cercetare, expertiză şi 
consultanţă, învăţământ,  organizaţii 
internaţionale, publice şi non-guver-
namentale, comunicare, jurnalism, 
analiză politică.

Printre absolvenții de facultății se numără 
unele dintre cele mai cunoscute 
personalități din cultura română: Mircea 
Vulcănescu, Constantin Noica, Emil 
Cioran, Mircea Eliade.

De asemenea, facultatea a avut, de-a 
lungul timpului, unii dintre cei mai mari 
profesori români, care au format școli și 
curente de gândire: Titu Maiorescu, Ion 
Petrovici, Constantin Rădulescu-
Motru, Dimitrie Gusti, Nae Ionescu, 
Mircea Florian.

f         i l s o f i a
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studii de master

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. Masteratul formează specialişti 
pentru comisiile de etică, RSC, consultanţi în domeniul eticii organizaţionale, 
profesionale şi eticii afacerilor. El poate fi urmat de toţi cei care doresc să-şi 
perfecţioneze competenţele şi expertiza etică în vederea dezvoltării profesionale şi 
personale.

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.
Programul asigură deschideri profesionale către activităţi din sfera relaţiilor europene şi 
internaţionale, comunicare şi jurnalism, expertiza evaluarea politicilor publice, analiză 
politică.

Istoria şi Circulaţia Ideilor Filosofice
Istoria ideilor filosofice, modul în care acestea au evoluat, s-au transformat cultural, 
instituţional şi social, constituie un domeniu de vârf al cercetării. 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. 

Istoria şi Filosofia Ştiinţei
Primul masterat de istoria şi filosofia ştiinţei din România oferă celor interesaţi un mediu 
interdisciplinar şi plin de provocări intelectuale. 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.

Programe interdisciplinare de master
cu predare în limba română

Studii de dezvoltare internaţională şi etica relaţiilor internaţionale
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, în agenţii ale Naţiunilor Unite, agenţii de 

ADMITERE
        1. Scrisoare de intenţie în care sunt 

menţionate interesele ştiinţifice şi 

p ro fe s i o n a l e  a l e  ca n d i d a ţ i l o r.  

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.

Notă: Pentru programele de master în 

l i m b a  e n g l e z ă  e s t e  n e c e s a r ă  

demonstrarea competenţelor de limbă. 

Pentru masteratul Globalization Studies 

and Cultural Diplomacy (with a 

Concentrat ion in  Internat ional  

Relations) taxa este de 6000 Euro/an,  

pentru MBA taxa este de 2000 Euro/an.
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Analytic Philosophy 
Este primul masterat de filosofie în limba engleză din România. 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.

Intercultural Communication
Acest masterat interdisciplinar în limba engleză este organizat de Facultatea de 
Filosofie prin  Catedra UNESCO pentru Schimburi Inter-culturale şi Inter-
religioase, în parteneriat cu Swiss Institute for Sustainable Management şi 
Universităţile din Fribourg, Hamburg şi Corte. Programul răspunde nevoilor 
companiilor şi organizaţiilor din domeniul comunicării, în contextul în care 
dialogul dintre culturi este astăzi deosebit de important. (interculturel.org)

Intercultural Management
Programul beneficiază de suportul aceloraşi parteneri internaţionali ai Catedrei 
UNESCO şi este axat pe formarea de specialişti în domeniul managementului 
intercultural. Cursurile propuse combină noţiuni de filosofie, antropologie, 
diplomaţie culturală, cu o direcţie de studiu aplicată (legislaţia europeană în 
domeniul cultural, management strategic, comunicare în afaceri). Masteratul se 
desfăşoară în limba engleză. (interculturel.org)

Business  Administration (MBA)
Acest masterat în limba engleză este organizat de Facultatea de Filosofie prin  
Catedra UNESCO în parteneriat cu Swiss Institute for Sustainable Management 
şi cu Universităţile din Fribourg şi Geneva. Programul este destinat să sprijine 
dezvoltarea academică şi profesională a viitorilor manageri prin cursuri cu o 
puternică componentă practică (Management strategic; Antreprenoriat şi 
Internaţionalizare;  Finanţe şi Investiţii). (interculturel.org)

Programe interdisciplinare de master 
cu predare în limba engleză

Globalization and Cultural Diplomacy (with a Concentration In International Relations)
Acest program este organizat împreună cu Institute for Cultural Diplomacy (Berlin). Masteratul are adresabilitate 
internaţională, fiind desfăşurat în limba engleză, la Berlin şi la Bucureşti. Scopul său este de a forma specialişti în domeniul 
diplomaţiei culturale şi al globalizării, care să poată profesa cu succes în instituţii internaţionale, diplomaţie şi management 
cultural. (www.culturaldiplomacy.org)

Ştiinţe Cognitive - Open Mind
Programul Open Mind îmbină studiile masterale şi cercetarea avansată în domeniul vast al ştiinţelor cognitive.  Masteratul 
este interdisciplinar şi se desfăşoară în limba engleză. Cursurile sunt predate de profesori români şi profesori invitaţi de la 
universităţi prestigioase din străinătate.  Printre domeniile abordate se numără: psihologia dezvoltării, comparativă şi 
evoluţionară, lingvistică cognitivă şi pragmatică, neuroştiinţă socială şi neuropsihologie, antropologie cognitivă.



n Facultatea de Filosofie învaţă şi cercetează peste 700 de 

Îstudenţi. 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 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 programă adaptată, ce conţine cursuri 
de teoria relaţiilor internaţionale, organizaţii şi politici europene, 
drept constituţional şi comparat. Cei care urmează această linie 
de studii vor obţine o diplomă integrală în cadrul masteratelor 
consacrate studiilor europene şi de dezvoltare internaţională din 
facultatea noastră.

Oportunităţi de carieră:
     Cercetare: filosof, logician, cercetător în domeniile filosofiei 
şi logicii, manager.
   Educaţie: profesor de filosofie şi domeniile adiacente, în 
cadrul învăţământului preuniversitar şi universitar, consilier 
educaţional, formator, specialist dezvoltare personală,  manager.
    Companii şi instituţii publice: expert în politici şi relaţii 
publice, relaţii internaţionale, diplomaţie culturală, manager, 
coordonator de proiecte, ofiţer de etică, specialist în audit etic şi 
cultură organizaţională, trainer, formator,  expert în 
managementul cunoaşterii, specialist în departamentele de 
analiză, cercetare şi dezvoltare,  Creativ.
  Organizaţii internaţionale: expert în etica relaţiilor 
internaţionale, management intercultural, administrarea 
afacerilor, diplomaţie culturală, expert în dezvoltare 
internaţională, înalt funcţionar, manager.
    Organizaţii non-guvernamentale: 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. 
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