
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeș-Bolyai 

1.2 Facultatea Sociologie și Asistență Socială 

1.3 Departamentul Sociologie 

1.4 Domeniul de studii Sociologie 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Sociologie 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Probleme sociale în filosofia modernă și contemporană 

2.2 Titularul activităţilor de curs Cistelecan Alexandru 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Cistelecan Alexandru 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6. Tipul de 

evaluare 

Examen 

scris 

2.7 Regimul 

disciplinei 

Opțional 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 3.2 Din care: curs 2 3.3 seminar/laborator 0 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 3.5 Din care: curs 28 3.6 seminar/laborator 0 

Distribuţia fondului de timp:  

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat 5 

Examinări  2 

Alte activităţi: ..................  0 

3.7 Total ore studiu individual 47 

3.8 Total ore pe semestru 75 

3.9 Numărul de credite 3 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum - 

4.2 de competenţe -  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

 Sala de curs, proiector, pc, tablă 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Sala de curs, proiector, pc, tablă 



6. Competenţele specifice acumulate 
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• Proiectarea şi realizarea de cercetări sociologice (culegere, prelucrare şi analiză de date sociale) în organizaţii şi 
comunităţi, cercetări culturale, studii de piaţă etc 

• Gestionarea sistemelor de date sociale  

• Diagnoza problemelor sociale/ sociologice și analiza și aplicarea de politici publice şi sociale 

• Identificarea, analiza (explicarea) şi soluţionarea de probleme şi conflicte sociale în organizaţii şi comunităţi 

• Consiliere profesională şi de integrare socială 

• Analiza comunicării sociale 
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• Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă, de punctualitate şi răspundere personală faţă de rezultat, pe 
baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională 

• Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup a capacităţilor empatice de comunicare interpersonală şi de asumare de 

roluri specifice în cadrul muncii în echipă 

• Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare profesională asistată 

(portaluri Internet, aplicații software de specialitate, baze de date, cursuri on line etc.) atât în limba română, cât și 

într-o limbă de circulație internațională 

• Utilizarea unei limbi de circulație internațională pentru studiul bibliografiei, redactarea textelor științifice și 

prezentarea rezultatelor unui public internațional 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Obser

-vaţii 

1. Semnificația istorică și filosofică a Revoluției Franceze   

2. Introducere în filosofia lui Immanuel Kant   

3. Discuție pe text: Immanuel Kant, „Ce este iluminarea?”   

4. Introducere în filosofia lui G.W.F.Hegel   

5. Discuție pe text: Hegel, „Prefața la Filosofia Dreptului”   

6. Introducere în filosofia lui Karl Marx. Tinerii hegelieni și scrierile de tinerețe   

7. Capitalism și societate modernă la Karl Marx   

8. Probleme teoretice și limite istorice ale marxismului și socialismului   

9. Revoluția conservatoare în filosofie: Nietzsche, Heidegger, Carl Schmitt   

10. Școala de la Frankfurt   

11. French Theory   

8.3 Bibliografie 

 

Texte obligatorii: 

Immanuel Kant, „Ce este iluminarea?” 

G.W.F. Hegel, „Prefață” la Filosofia dreptului 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

 

7.2 Obiectivele specifice  



Karl Marx, „Introducere” la Contribuții la critica Filosofiei Dreptului a lui Hegel 

Karl Marx, „Teze despre Feuerbach” 

Martin Heidegger, „Scrisoare despre «umanism»” 

Texte complementare: 

George Comninel, Reinterpretând Revoluția Franceză, Tact, Cluj, 2017, „Concluzie: pentru o interpretare marxistă 

a Revoluției Franceze”, pp. 235-272  

Alexandre Kojève, Introducere în lectura lui Hegel, Tact, Cluj, 2019 

Reinhart Koselleck, Critică și criză. O contribuție la patogeneza lumii burgheze, Tact, 2013 

Odo Marquard, Dificultăți cu filosofia istoriei, Tact, Cluj, 2014 

Jonathan Israel, O revoluție a minții. Iluminismul radical și originile intelectuale ale democrației moderne, Tact, 

Cluj, 2012 

Georg Lukács, The Destruction of Reason, Humanities Press, 1981 

Theodor Adorno, Max Horkheimer, „Conceptul Luminilor”, în Dialectica Luminilor, Polirom, Iași, 2012, pp. 17-58. 

Herbert Marcuse, „Omul unidimensional (fragmente)”, în Scrieri filosofice, Editura Politică, București, 1977, pp. 

285-429 

Carl Schmitt, Teologia politică I, Universal Dalsi, 1996 

François Cusset, French Theory. Foucault, Derrida, Deleuze & co. și transformările vieții intelectuale din Statele 

Unite, Tact, Cluj, 2016 

Jacques Derrida, „Structura, semnul și jocul în discursul științelor umaniste”, în Scriitura și diferența, Univers, 

București, 1998 

Jean-François Lyotard, Postmodernul pe înțelesul copiilor, Apostrof, Cluj, 1997, pp. 7-39 

Jean Baudrillard, „Precedența simulacrelor”, în Simulacre și simulare, Idea, Cluj, 2008, pp. 5-34 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs  Examen scris sesiune 100% 

10.5 Seminar/laborator    

10.6 Standard minim de performanţă:  

Data completării: 12.09.2018  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar

       

Data avizării în departament: 14.09.2018            Semnătura directorului de departament  

         



 


