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Domeniul de licență: Filosofie 
Durată 560 de ore 
Număr total de credite 120 
Formă de învățământ cu frecvență 
 
Tematică: 
1. Metafilosofie; 
2. Ontologie. Problematica ontologiei; 
3. Ontologie. Spațiul și timpul. Ordinea. 

Dumnezeu; 
4. Metodica predării filosofiei; 
5. Antropologie filosofică; 
6. Cunoaștere și adevăr I; 
7. Cunoaștere și adevăr II; 
8. Politica; 
9. Libertate și responsabilitate; 
10. Etica; 
11. Argumentare și comunicare; 
12. Definiția și clasificarea, opiniei publice și 

mass-media; 
13. Analiza logică a argumentelor; 
14. Raționamente. Tipuri de raționamente; 
15. Evaluarea argumentelor; 
16. Argumentare și contraargumentare. 

 
Competențe vizate: 
 
Îmbunătățirea capacităților de analiză și sinteză, 
deprinderea tehnicilor de organizare și 
planificare, perfecționarea metodelor de 
comunicare în scris și orale de factură științifică, 
abilități privind managementul informației, 
capacitatea de a lua decizii și de a soluționa 
probleme; aplicațiile și studiile permit 
participanților să dezvolte abilități de 
argumentare și interpretare, indiferent de 
autorul vizat, text sau perioadă; discernământul 
necesar pentru evaluări și autoevaluări obiective, 
aptitudinea de a lucra în echipă, abilitatea de a 
colabora cu specialiști din alte domenii, 
disponibilitatea de a aprecia diversitatea și 
multiculturalitatea; capacitatea de a transpune în 
practică cunoștințele dobândite, abilități de 
cercetare, putința de a învăța și crea, deschiderea 
pentru a înțelege cultura și obiceiurile altor etnii, 
abilitatea de a concepe și a derula proiecte, 
preocuparea pentru calitate. 

 
Programele de conversie profesională au ca 
finalitate dobândirea de către cadrele didactice 
din învățământul preuniversitar de noi 
competențe pentru noi specializări și/sau 
ocuparea de noi funcții didactice, altele decât cele 
ocupate în baza formării inițiale. Absolvenților 
programului de conversie profesională care au 
promovat inclusiv examenul de absolvire li se 
eliberează, de către Universitatea ,,Dunărea de 
Jos” din Galați, diploma de conversie 
profesională, însoțită de suplimentul la diplomă. 
 
Diploma de conversie profesională conferă 
titularului dreptul de a ocupa posturi 
didactice/catedre în învățământul preuniversitar 
în concordanță cu noua specializare. 
 
Cadrele didactice care finalizează programe de 
conversie profesională după finalizarea cu 
diplomă a ciclului I de studii universitare de 
licență se încadrează numai în învățământul 
preșcolar și preuniversitar obligatoriu sau pe 
catedre de pregătire-instruire practică. Cadrele 
didactice care finalizează programe de conversie 
profesională după finalizarea cu diplomă a 
ciclului II de studii universitare de master se pot 
încadra la orice nivel al învățământului 
preuniversitar. 
 
 
COORDONATOR PROGRAM: 
  Lector dr. Iulian GRIGORIU 

 
 
 
Relații suplimentare la datele de contact : 
Tel. :    +40 336 130 142 
Mobil:  +40 722 383 282 
Fax:      +40 236 468 061 


