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Istoria filosofiei

-cunoaşterea şi înţelegerea valorilor şi principiilor etice, precum și a importanței acestora;
-dezvoltarea unei concepţii filosofico-morale asupra vieţii;
-modelarea comportamentului moral responsabil
COMPETENȚE SPECIFICE ACUMULATE
1. cunoaşterea, înţelegerea și asimilarea aparatului categorial etic
2. explicarea şi interpretarea teoriilor filosofico-morale
3. aplicarea valorilor şi principiilor etice în situaţii concrete
4. reflecţia critică şi constructivă asupra problemelor morale
5. creativitate în valorificarea culturii morale
1. identificarea particularităților experienței morale în raport cu alte forme de experiență umană
2. dezvoltarea autonomiei şi responsabilității în deliberare şi luarea deciziei morale
3. asumarea rolului de agent moral individual și social
4. conştientizarea importanţei dezvoltării continue a personalităţii morale
Etica, filosofie morală; delimitări conceptuale
Arealul eticii generale
Dimensiunea teleologică a eticii
Taxonomii în interpretarea moralei
Analitica valorilor etice
Doctrine etice majore
Abordarea areteică şi deontică a moralei
Etica virtuţii
Normativitate morală
Orientări în dezbaterea etică actuală
Tematizări ale eticii aplicate
Aristotel, Etica Nicomahică
Carmen Cozma, Introducere în aretelogie. Mic tratat de etică
Im.Kant, Întemeierea metafizicii moravurilor. Critica raţiunii practice
J.St.Mill, Utilitarismul
Analiza de texte clasice ale istoriei filosofiei, cu tematică dominant etică
Concepte-cheie sau de limită ale eticii
Actualitatea filosofiei morale eleniste
Categorii cu rol arhitectonic în istoria doctrinelor morale
(Dis)continuități în operele și/sau curentele de gândire etică

Situații general-umane/concepte/principii/teorii sub semnul interogației etice
Argumente pentru cultura etică în era globalizării
Abordări etice și starea-de-bine umană
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Platon, Gorgias; Menon; Lysis
Aristotel, Etica Nicomahică
Epicur, Scrisoare către Menoiceus
Marcus Aurelius, Către mine însumi
Immanuel Kant, Critica rațiunii practice
J.S. Mill, Utilitarismul
Friedrich Nietzsche, Genealogia moralei
Henri Bergson, Cele două surse ale moralei și religiei
Ștefan Lupașcu, Omul şi cele trei etici ale sale
Emmanuel Levinas, Totalitate și infinit
André Comte-Sponville, Mic tratat al marilor virtuți
Jonathan Haidt, Mintea moralistă
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