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Prezentare generala: 

Perioada modernă timpurie a cunoscut numeroase transformări științifice, sociale și 

conceptuale, care de-a lungul timpului au fost discutate din perspective diferite. Filosofic, 

perioada secolelor XVI-XVII marchează începutul filosofiei moderne, când autori importanți, 

precum Descartes, Spinoza Locke etc. au creionat noi problem și au construit noi demarcații 

disciplinare. Din punct de vedere științific, schimbările sunt mult mai numeroase, cuprinzând 

deopotrivă metode (i.e., folosirea experimentului, a măsurătorilor cantitative, aplicarea 

matematicii etc.), instrumente, instituții (e.g., noile academii științifice de la jumătatea sec. al 

XVII-lea), dar și modificări profunde ale aparatului teoretic. Aceste transformări au 

reprezentat un punct de interes central pentru isoricii dar și pentru filosofii științei din sec. al 

XX-lea. Accentuând fie contextul istoric, fie importanța schimbărilor conceptuale și căutând 

în perioada modernă timpurie un partener de dialog pentru probleme ce țin de dinamica 

teoriilor științifice, relația dintre teorie și experiment, sau mecanismul de coagulare a unui 

cadru teoretic mai larg, cercetătorii din perioada recentă au luat episodul cunoscut tradițional 

ca „Revoluția Științifică” a veacului al XVII-lea drept un laborator de studiu fructuos. Cursul 

de față își propune să introducă studenții în tematica relațiilor complexe dintre filosofia 

științei si istoria și filosofia științei (&HPS), punctând importanța studiilor contextuale, 

specifice istoriei științei. Din punct de vedere disciplinar, materialul de curs aparține &HPS, 

dar studenții participanți vor fi încurajați să exploreze în cadrul seminarului surse de literatură 

primară și să descopere cât mai multe elemente ce aparțin contextului istoric. Aceste 

elemente vor fi discutate în cadrul seminarului în raport cu importante concepte din filosofia 



științei (schimbare paradigmatică, incomensurabilitate, revoluție științifică etc.), încurajând o 

evaluare critică a acestora. 

Cursul se adreseaza deopotrivă studenților cuprinși în cadrul ciclului de licență, cît și 

studenților masteranzi care vor sa capete noțiuni de istoria și filosofia științei. 
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Mod de evaluare: 

Evaluarea are la bază activitatea de seminar (prezentări, intervenţii, comentarii, etc.), la care 

se adaugă nota de la un colocviu final. Nota de seminar contează 60% din nota finală,  restul 

de 40% reprezentând participarea şi prestaţia de la colocviu. 


