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Locuri buget: 100

pentru

toate masteratele
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Adresa
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Sect. 6, București
Cod poștal 060024
Telefoane:
21 318 15 56
21 318 29 74
Fax: 21 318 52 89
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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.

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 capitate 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.
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
nonguvernamentale, corporaţii,
afaceri, politici publice,
comunicare, jurnalism, analiză
politică.

Programe de Master
Studii de Dezvoltare Internaţională
şi Etica Relaţiilor Internaţionale

Istoria şi Circulaţia Ideilor
Filosofice

Etică Aplicată în Societate, Afaceri şi
Organizaţii

Istoria şi Filosofia Ştiinţei

Studii Europene şi Etica Relaţiilor
Internaţionale

Estetici Aplicate în Arta teatrală

Admitere
Programele de master ale Facultăţii de Filosofie pot fi urmate de abolvenţi de licenţă din toate
domeniile. Toate programele de master sunt acreditate.
Examenul constă în 2 probe:
(1)Eseu: elaborat de candidată/candidat
în
aria
tematică
a
masteratului
pentru care optează ( 3—7
pagini). Eseul trebuie să
menţioneze
bibliografia
utilizată.

La sfârşitul eseului, separat,
trebuie menţionate pe scurt
problemele
pe
care
candidatul/candidata dorește
să le aprofundeze în perioada
masteratului.
Eseul
se
depune o dată cu dosarul de
înscriere.

(2) Interviu : pe baza eseului.
Media finală este media
notelor obţinute la cele două
probe. La medii egale,
departajarea se face în
funcţie de media finală de
absolvire (media anilor de
studiu + media licenţă).
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STUDII

D E D E Z VO LTA R E I N T E R N A Ţ I O N A L Ă
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
multi-laterale 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 .

E T I C Ă A P L I C AT Ă Î N S O C I E T AT E , A FAC E R I Ş I
ORGANIZAŢII
Filosofia
Un Avantaj Competitiv

Etica organizaţională, profesi onală 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, profesi onale 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.

STUDII EUROPENE
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

ŞI

ETICA

Planul de învăţământ al
masteratului cuprinde discipline precum: Metode de
decizie etică, Etica afacerilor,
Etică profesională, Etica
mediului, Etica mass-media,
Cultură organizaţională şi
management etc.

RELAŢIILOR

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.

N e w s l e tte r T i tl e
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ISTORIA ŞI CIRCULAŢIA IDEILOR
FILOSOFICE
Istoria ideilor filosofice, modul
în care acestea au evoluat, sau trasformat 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-antimodernismpostmodernism,
Fenomenologia franceză,
Perspective etice şi
antropologice asupra violenţei

în istoriei. Holocaustul şi
terorismul, Gândirea filosofică
greacă între cultura orală şi
cultura scrisă,
Neoplatonismul şi gândirea
creştină, Idei filosofice în artă,
Istoria filosofică a retoricii.

ISTORIA ŞI FILOSOFIA ŞTIINŢEI
Primul masterat de istoria şi
filosofia ştiinţei din România
oferă celor intersaţi 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, Paragime 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.

ESTETICI APLICATE ÎN ARTA TEATRALĂ
Masterat interdisciplinar
realizat în colaborare cu
Universitatea Naţională de
Artă Teatrală şi
Cinematografică (UNATC).
Masteratul îşi propune
explorarea în registru practic
şi teoretic a unor varii
experienţe şi dimensiuni ale
artei teatrale, aprofundarea
experienţei scenice şi
potenţarea individualizării
profesionale a celor dedicaţi
acestei arte.

Pentru
absolvenţii din
domeniu şi toţi
cei interesaţi,
masteratul
propune
discipline de
studiu precum:
Arheologia
lexicului teatral,
Teatrul şi
filosofia ca
forme de terapie, Arta
actorului, Expresie corporală,

Vorbire scenică,
Teatru şi
societate,
Comedia în
cultura greacă,
Filosofia tragicilor
greci, Vorbire
scenică.
Masteratul se
organizează
numai în forma cu taxă, cu un
minimum de 30 de masteranzi.

Filosofia
Un Avantaj Competitiv

F a cu l ta t ea d e F il os of i e
U n iv er si ta t ea d i n Bu cu r e şt i
Splaiul Independenţei 204
Sect. 6
060024 BUCUREŞTI

Telefon: 021 31815 56; 021 318 29 74
Fax: 021 318 52 89
E-mail: filosofie@ub-filosofie.ro

www.filosofofie.unibuc.ro

Facultatea de Filosofie s-a înfiinţat la 1 septembrie 1860, la propunerea Eforiei şi a directorului
şcolilor, Ion Maiorescu, prin bugetul de stat din 1860, sub denumirea de Facultatea Filosofică.
Facultatea de Filosofie este facultate fondatoare a Universitatii din Bucuresti, înfiintata prin Decretul
nr. 756 din 4 / 16 iulie 1864 al Domnitorului Alexandru Ioan Cuza.
Rolul Facultăţii de Filosofie în viaţa culturală şi politică a ţării in cei 150 de ani de la înfiinţare este
ilustrat de marii profesori care au predat de la catedrele acesteia, Titu Maiorescu, Constantin
Rădulescu Motru, Dimitrie Gusti, Nae Ionescu, P.P. Negulescu, Ioan Petrovici, Mircea Florian, Tudor
Vianu, Grigore Moisil, dar şi de valoarea si recunoasterea de care se bucura absolvenţi precum
Mircea Vulcanescu, Constantin Noica, Emil Cioran. Între profesorii care au predat sau care predau la
Filosofie pot fi citate numeroase alte personalităţi: acad. Gheorge Vladuţescu, acad. Ion Ianoşi, acad.
Vasile Tonoiu, membri corespondenţi ai Academiei cum sunt Ilie Pârvu, Mircea Flonta, Alexandru
Boboc, profesorii Sorin Vieru, Gabriel Liiceanu, Andrei Plesu, Dragan Stoianovici şi alţii. De
asemenea, în facultate activează profesori conducatori de doctorat, dintre care îi menţionăm pe
Mihail-Radu Solcan, Valentin Mureşan, Adrian-Paul Iliescu, Vasile Morar, Ion Bănşoiu, Mircea
Dumitru.
În Facultatea de Filosofie învaţă şi cercetează peste 800 de studenţi, la toate cele trei niveluri de
studii caracteristice procesului de la Bologna. Astfel, 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.
La nivel de masterat, Facultatea de Filosofie promovează o serie de specializări care dovedesc
atenţia pe care o acordă cerinţelor societăţii contemporane: Etica aplicată în societate, afaceri şi
organizaţii, Studii de dezvoltare internaţională şi etica relaţiilor internaţionale, Filosofia şi istoria
ştiinţei, Istoria şi circulaţia ideilor filosofice, Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale, Estetici
aplicate în arta teatrală.

Centre de Cercetare

Centrul de Cercetare în
Etică Aplicată
Centrul pentru Studierea
Raţiunii şi Credinţelor
Centrul de Cercetări de
Logică, Filosofia şi Istoria
Ştiinţei
Centrul de Cercetare a
Istoriei Ideilor Filosofice
Centrul de Fenomenologie

Absolvenţii Facultatii
de Filosofie lucrează
în învăţamânt şi
cercetare, dar şi în
domenii în care
competenţele critice,
explicative,
interpretative şi
decizionale sunt
solicitate la un nivel
creator, în
consultanţa şi analiza
politică, consultanţa
etică, management
organizaţional,
comunicare si
jurnalism,
administraţie etc.
Absolvenţii din diferite
generaţii pot fi întâlniţi în
renumite universităţi –
Radu J. Bogdan (Tulane
University), Valdimir
Tismaneanu, (University of
Maryland), Adrian Miroiu
(SNSPA), Sorin Baiasu

(Keele University), Sorin
Bangu (Cambridge
University), Alex Preda
(University of Edinburgh),
în licee şi şcoli din capitală
și din întreaga ţara –
Mihaela Gavanescu,
Gabriel Sandoiu, Dan
Petrache, Anca Ivan, în

organizaţii
internaţionale –
Dakmara Georgescu
(UNESCO), Gabriel
Ivan (British Council).
Alţi absolvenţi sunt
voci distincte în
literatură și artă, în
discursul public –
Matei Vișniec, Calin
Vlasie, Elena Ștefoi,
Anda Onesa, Stelian
Tanase, Cristian
Pârvulescu, Cristian
Preda, Alexandru
Radu, în presa şi
televiziune – Dana
Deac, Valentin Zaschievici,
Dan Suciu, în
managementul unor firme
de prestigiu – Silviu Culea,
Ioan Sâmihaian şi alţii.

