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TITULARUL  
ACTIVITĂŢILOR 
DE CURS 

GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE DEPARTAMENTUL 

PROF. DR. DUMITRESCU MARIUS FILOSOFIE 
 

TITULARUL  
ACTIVITĂŢILOR 
DE SEMINAR 

GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE DEPARTAMENTUL 
PROF.DR. DUMITRESCU MARIUS FILOSOFIE 

 

DISCIPLINE ABSOLVITE 
ANTERIOR FILOSOFIA CULTURII; FILOSOFIA VALORILOR; ETICĂ 

 
OBIECTIVE*  - cunoaşterea noţiunilor specifice disciplinei; 

- explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi 
practice ale acestei discipline; 
- familiarizarea studenţilor cu principalele concepte, paradigme şi teme din cadrul antropologiei 
filosofice; 
- înţelegerea raportului dinamic dintre natura şi cultura umană 

COMPETENŢE SPECIFICE ACUMULATE 
COMPETENŢE 
PROFESIONALE** 

- însuşirea conceptelor operaţionale ale antropologiei filosofice 
- ordonarea şi formularea de idei, teme şi probleme filosofice privitoare la fenomenul uman 
- aplicarea adecvată a fundamentelor teoretice şi practice ale antropologiei filosofice în medierea 
interumană şi interculturală  

COMPETENŢE 
TRANSVERSALE 

- deschiderea către celelalte discipline care conlucrează la formarea specialistului în câmpul 
filosofiei 
- abordarea în mod realist şi prin argumentare atât teoretică, cât şi practică a unor situaţii - problemă 
ce confruntă omul şi colectivităţile în vederea soluţionării lor eficiente 

CONTINUTUL 
CURSULUI 

1. Obiectul şi importanţa antropologiei filosofice 
2. Antropologia pragmatică la Imm. Kant  
3. Semnificaţia hegeliană a ideii de libertate 
4. Problematica antropologiei filosofice contemporane 
5. Omul între natură şi cultură 

a. Depăşirea dualismelor 
• Max Scheler –  explorarea fenomenologică a fiinţei umane şi identificarea locului ei în 
Cosmos 
• Edgar Morin – homo sapiens sau homo demens? 
• Desmond Morris – dezgolirea naturii umane 
• Ernest Cassirer – teoria formelor simbolice  
• Emil Cioran -  Antropologia filosofică ca excerciţiu de autocunoaştere 
• Homo religiosus  în opera lui Mircea Eliade 
• Paradoxul prezenţei omului în lume în gândirea antropologică a lui Lucian Blaga  

b. Orizonturi antropologice asupra agresivităţii şi puterii 



• Perspectiva thanatică asupra condiţiei umane în concepţia freudiană 
• Agresivitatea ca o condiţie naturală a comportamentului uman (Konrad Lorenz) 
• Conceptul de putere subiectivă (Ioan Petru Culianu) 
• Carlos Castaneda – stările modificate ale conştiinţei şi puterea omului din «realitatea 
extinsă » 
• Transmutaţia puterilor şi revelaţiile lumii post-moderne - globalizarea 

BIBLIOGRAFIE  
 (SELECTIVĂ) 

Carrel, Alexis – Omul,  fiinţa  necunoscută, Editura TEDIT F.Z.H., Bucureşti  
Cassirer, Ernst – Eseu despre om, Humanitas, Bucureşti, 1994 
Culianu, Ioan Petru – Eros şi magie în Renaştere, Nemira, Bucureşti, 1994 
Durand, Gilbert – Ştiinţa despre om şi tradiţia, Editura Ideea Europeană, Bucureşti, 2006 
Eibl-Eibesfeldt, Irenäus – Agresivitatea umană, Editura Trei, Bucureşti, 1995 
Fukuyama, Francis – Sfârşitul istoriei ?, Editura Vremea, Bucureşti, 1994 
Jung, Carl Gustav – Psihologie şi alchimie;  Tipuri psihologice, Teora, 1996 
Kant, Immanuel – Antropologia din perspectivă pragmatică, Editura Antaios, Bucureşti, 2001 
Lapierre, Jean – William – Viaţa fără stat?, Institutul European, Iaşi,1997 
Santori, Giovanni – Homo Videns – imbecilizarea prin televiziune şi post- gândirea, Humanitas, 
Bucureşti, 2005 
Van Gennep, Arnold – Totemismul starea actuală a problemei totemice, Polirom, Iaşi, 2000 
 

CONŢINUTUL 
LUCRĂRILOR DE 
SEMINAR 

1. Locul şi rolul antropologiei filosofice în sistemul disciplinelor filosofice 
2. Ideea perfectibilităţii umane la Imm. Kant 
3. Civilizaţiile staţionare şi non-staţionare în concepţia lui Hegel 
4. Raportul dintre spirit şi viaţă la Max Scheler 
5. Teoria sublimării de la Freud la Max Scheler 
6. Ecce homo în viziunea lui Konrad Lorenz 
7. Omul în perspectiva nedesăvârşirii finale în concepţia lui Edgar Morin 
8. Antropologia filosofică în spaţiul românesc 

 Problema primitivismelor biologice în concepţia lui Lucian Blaga 
 Omul în perspectiva nihilismului şi scepticismului cioranian 
 Transformările ideii de om la Tudor Vianu 
 Conceptul de om în opera lui Mihai Ralea 

BIBLIOGRAFIE  
 (SELECTIVĂ) 

Balandier, Georges – Antropologie politică, Editura Amarcord, Timişoara, 1998 
Blaga, Lucian – Aspecte antropologice, Editura Facla, Cluj, 1976 
Vianu, Tudor – Transformările ideii de om, Editura Eminescu, Bucureşti, 1982 
Zamfirescu, Vasile Dem. – Nedreptatea ontică, Editura Trei, Bucureşti, 1995 
Mihu, Achim – Antropologia culturală, Dacia, Cluj – Napoca, 2002 
Lorenz, Konrad – Aşa - zisul rău. Despre istoria naturală a agresiunii, Humanitas, Bucureşti, 1998 
Morin, Edgar – Paradigma pierdută: natura umană, Editura Univ. Al. I. Cuza, Iaşi, 1999 
Morris, Desmond – Maimuţa goală, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1991 
Culianu, Ioan Petru – Religie şi putere, Nemira, Bucureşti, 1996 

REPERE 
METODOLOGICE**
* 

- Expunere cu utilizarea calculatorului şi a mijloacelor moderne de transmitere a informaţiei 
- lectură şi discuţii asupra textelor de antropologie filosofică în cadrul grupei 
- analiza individuală a textelor filosofice prin cercetare şi elaborare de eseuri folosind conceptele 
cheie şi metodele antropologiei filosofice 

 
EVALUARE 

metodele 

- aprecierea numărului şi calităţii intervenţiilor la seminar;  
-aprecierea capacităţii de analiză şi sinteză a datelor, a posibilităţii de a identifica 
termenii cheie din textele filosofice;  
- aprecierea  interpretării textelor filosofice;  
- metoda autoevaluării;  
- aprecierea răspunsurilor la examenul scris 

forme 

- evaluarea frecvenţei la cursuri şi seminarii;  
- evaluarea referatului analizat în cadrul seminarului;  
- examen scris în sesiune;  
- prezenţa la reuniuni ştiinţifice 

ponderea 
formelor de 
evaluare în 

formula notei 
finale 

Frecvenţa la cursuri şi seminarii, prezenţa la reuniuni ştiinţifice =20% 
Numărul şi calitatea intervenţiilor la seminarii=10% 
Referat susţinut în timpul semestrului=20% 
Examen scris în sesiune=50% 



standardele 
minime de 
performanță**
** 

- folosirea corectă a terminologiei specifice antropologiei filosofice 
- însuşirea unor metode de cercetare specifice domeniului antropologiei 

filosofice  
- înţelegerea antropologiei filosofice în dimensiunea sa de unificator al 

celorlalte ramuri ale antropologiei. 
*  obiectivele sunt formulate în funcție de grila competenţelor profesionale pentru programul de studii 
** la nivel de descriptor 
*** strategia didactică, materiale, resurse 
**** raportate la competențele formulate la Obiective sau la Standardele minime de performanta din grila 1L/1M după 
caz 
 
 
 
 
Data completării      Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
 
 
              
 
 
   Data avizării în departament    Semmnătura directorului de departament 
 
 


