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2020-2023 

Discipline & Activități Semestrul I Semestrul II 

Finalizare ECTS Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate (Cursurile din anul 
universitar 2019-2020) 

Ore 
curs 

Ore 
seminar 

Ore 
curs 

Ore 
seminar 

I. Filosofie moral-politică și Antropologie  

1. Realismul politic – ilustrat de literatură și film - Prof. dr. Romulus Brâncoveanu 24    Examen 8 

2. Cultură antropologică – Prof. dr. Nelu Bănșoiu 24    Examen 8 

II. Filosofie teoretică   

1. Filosofie analitică și filosofie continentală. Repere pentru o dezbatere – Prof. dr. 
Constantin Stoenescu 

24    Examen 8 

2. Metafizica modalităților – Prof. dr. Mircea Dumitru   24  Examen 8 

3. Natură umană, biologie și cultură  – Prof. dr. Mircea Flonta (Curs dedicat 
competențelor transversale) 

  24  Examen 8 

III. Istoria filosofiei și Filosofia culturii  

1. Hermeneutica textului filosofic – Prof. dr. Gheorghe Vlăduțescu 24    Examen 8 

2. Filosofia operei de artă. Aplicații contemporane – Prof. dr. Mihaela Pop   24  Examen 8 

3. Interpretări ale pre-judicativului – Prof. dr. Viorel Cernica   24  Examen 8 

IV. Metodologie și etică academică       

1. Metodologia și etica cercetării – Prof. dr. Ion Vezeanu (Curs dedicat 
competențelor transversale) 

  24  Examen 8 

2. Etică şi integritate academică – Conf. dr. Emilian Socaciu 14    Verificare 3 

Total ECTS și ore / student-doctorand 

Total ECTS / student-doctorand: 30 (Nu se socotesc creditele de la cursul de 
Etică și integritate academică.) Total ore / student-doctorand: ≤ 144. 
* 24 ECTS – trei cursuri, cel mult două de la o grupă tematică (72 de ore). 
* 3 ECTS – cursul de Etică şi integritate academică (14 ore). 
* 6 ECTS – curs (cursuri) dedicat (dedicate) competențelor transversale (lista 
CSUD) / curs (cursuri) recomandat (recomandate) de conducătorul de 
doctorat (≤ 58 de ore). 

Mențiuni: 
(1) Studentul-doctorand poate urma și cursuri de la master sau de la licență, din planurile de învățământ ale Facultății de Filosofie, dacă acestea sunt 

stabilite de conducătorul de doctorat și sunt înscrise în planul individual de pregătire. 
(2) Studentul-doctorand poate opta și pentru anumite cursuri din oferta altor școli doctorale ale Universității din București, în funcție de componentele 

programului de pregătire stabilit de conducătorul de doctorat. 



(3) Studentul-doctorand poate urma, la cerere, şi în anii II și III de studii sau în perioada de prelungire a studiilor universitare de doctorat, cursuri din 
programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate pus la dispoziţie de Şcoala Doctorală de Filosofie. 
 

Programul de cercetare științifică Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI Finalizare ECTS 

Raport de progres cu susținere de referat științific x  x x  Colocviu 30+30+30 

Articol științific publicat   x  x Articol publicat și acceptat de 
conducătorul de doctorat 

30+30 

        

        

Total ECTS 30 - 60 30 30  150 

Total general ECTS (Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate și Programul de cercetare științifică) 180 

 
Mențiuni: 

(1) Studentul-doctorand elaborează şi prezintă în fața conducătorului de doctorat și a comisiei de îndrumare trei rapoarte de cercetare, fiecare cuprinzând 
și un referat științific, programate pe toată durata programului de cercetare ştiinţifică, respectiv câte un raport de cercetare (şi referat ştiinţific) în fiecare an de 
studii. 

(2) Evaluarea referatului ştiinţific şi a raportului de cercetare se face prin calificative: foarte bine, bine, satisfăcător, nesatisfăcător. Se obțin 30 de credite 
pentru orice calificativ, cu excepția calificativului nesatisfăcător. 

(3) Referatul științific poate deveni parte din teză în forma prezentată sau după operarea unor modificări solicitate de conducătorul de doctorat și/sau de 
membrii comisiei de îndrumare. 

(4) La solicitarea conducătorului de doctorat, studentul doctorand poate susţine, în plus, două rapoarte de cercetare. Creditele se acordă pentru trei 
rapoarte de cercetare, conform deciziei conducătorului de doctorat; acestea vor fi trecute în planul individual de pregătire. 

(5) Studentul-doctorand va publica două articole în reviste și/sau volume colective de specialitate (de regulă, câte unul în anii II și III din programul de 
doctorat). 

(6) Fiecare articol reprezintă rezultatul activității de cercetare a studentului-doctorand prevăzută în programul de cercetare științifică și poate deveni parte 
din lucrare. 

(7) Pentru fiecare articol publicat și acceptat de conducătorul de doctorat se obțin 30 de credite. În cazul în care studentul-doctorand publică mai multe 
articole, creditele se acordă doar pentru două dintre acestea, conform recomandării conducătorului de doctorat. Articolele pentru care se alocă creditele vor fi 
trecute în planul individual de pregătire. 

 
                              Decan 

           Prof. dr. Viorel Vizureanu                Director școală doctorală 
                                     Prof. dr. Viorel Cernica      


