
Fişa disciplinei 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior                  Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca 

1.2 Facultatea                                                      Istorie şi filosofie 

1.3 Departamentul                                               Departamentul de filosofie în limba maghiară 

1.4 Domeniul de studii                                        Filosofie 

1.5 Ciclul de studii                                              Licenţă 

1.6 Programul de studiu / Calificarea                  Filosofie/colaborator extern 

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1.Denumirea disciplinei Filosofie clasică germană 

2.2. Titularul activităţilor de curs Dr. Șooș Amelia-Maria 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Dr. Șooș Amelia-Maria 

2.4. An de studiu 2 2.5 se-

mestru 

4 2.6.Tipul de 

evaluare 

Examen 2.7. Regimul 

disciplinei 

DF 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 

     

2 3.3 seminar/ 

laborator         

2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 

                                                     

56 Din care: 3.5 curs 

    

28 3.6 seminar/ 

laborator        

28 

Distribuţia fondului de timp: Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 

Tutoriat 28 

Examinări    6 

Alte activităţi: ..................   - 

3.7 Total ore studiu individual     70 

3.8 Total ore pe semestru 56 fiz./126 conv. 

3.9 Numărul de credite       5 

 

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 ● Prezența obligatorie la 70% din cursuri, adică la 9 din 

cele 14 cursuri pe semestru 

5.2  De desfăşurare a seminarului/laboratorului ● Conform regulamentului universitar prezența la 

seminarii este obligatorie 100% 

● 2 lucrări de seminar sau 2 prezentări structurate. 



Prezență activă la discuții și dezbateri. 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

 

C1 Identificarea şi aplicarea adecvată a fundamentelor teoretice şi istorice ale filosofiei: 

presupoziții, principii, concepte. 

C2 Ordonarea și formularea de idei, teme și probleme filosofice generale şi de ramură, 

valori, etici, modalități de gândire și practici. 

C3 Identificarea prin gândire critică (analiză și evaluare logică) a punctelor tari și slabe 

ale unor soluții, formularea de concluzii sau abordări alternative ale problemelor. 

Competenţe 

transversale 

● Cunoașterea și aplicarea dimensiunii istorice și structurale a filosofiei, a aparatului    

său conceptual și categorial, argumentativ și critic în:  

-științe sociale, 

-științe umaniste, 

-problemele etice și existențiale ale vieții de zi cu zi, 

-situații comunicaționale.  

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

7.1 Obiectivul 

general al 

disciplinei 

 

- Identificarea și definirea conceptelor și teoriilor fundamentale ale filosofiei 

clasice germane, prin lectura unor texte filosofice date;  

- Recunoașterea dimensiunii istorice a teoriilor filosofice, identificarea 

caracteristicilor și a impactului lor asupra culturii umane. 

7.2 Obiectivele 

specifice 

 

 

 

 

 

 

 

- Examinarea analitică și sintetică a unor texte/teorii filosofice, pe baza terminologiei 

specifice, 

- Evaluarea comparativă a ideilor și argumentelor unor teorii filosofice și identificarea 

meritelor și limitelor acestora, 

-Problematizarea și operaționalizarea conceptelor cheie pentru soluționarea unor 

probleme filosofice de complexitate medie, 

- Aprofundarea  sensurilor apriorismului, a metafizicii ca știință apriorică, a 

transcendentalismului, a posibilităților intelectului, a universalismului raționalist al 

iluminismului, 

- Însușirea metodologiilor specifice: sisteme conceptuale, argumentări în contextul 

transcendentalismului și criticismului,  al principiilor identității în filosofia științei, al 

presupozițiilor dialectice și al constructivismului, cât și în contextul intuiționismului și 

mitologismului filosofic. 

-Aplicarea metodei transcendentalismului, considerarea evenimentelor vieții sociale şi 

politice sub aspectul programatic al libertății ca fundament al autonomiei activismului 

cetățenesc. 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Conceptul de sistem filosofic. 

Conceptul filosofiei critice. 

Elemente de 

prelegere combinate 

cu analize de text, 

discuții și 

 



evidențierea 

cuvintelor cheie. 

Sinteze secvențiale 

și finale 

2. Viața și opera lui I .Kant. 

Antecedente: scepticismul filosofic 

al lui Hume 

                                “  

3. Transcendentalismul și conceptul 

științific al metafizicii 

                                “  

4. Schematismul kantian și 

interpretările sale heideggeriene 

                                “  

5. Libertate, autonomie, comunitate 

etică. Teorii filosofice ale istoriei şi 

culturii (Herder şi Fichte) 

                                “  

6. Kant, Fichte, Hegel și sensul 

științificului în filosofie, teoria 

filosofiei științifice 

                                “  

7. Iacobinismul filosofic. Relația 

dintre filosofia germană și cea 

franceză 

                                “      

8. Idealismul transcendental al lui 

Schelling și filosofia mitologiei 

                                “  

9. Sensul, transcendentalismul 

libertății schellingiene 

                                “  

10. Hegel: Programul filosofiei de 

tinerețe. Filosofia recunoașterii 

                                “  

11. Raţionalism şi filosofie 

dialectică 

                                “  

12. Noţiuni, categorii şi scheme 

filosofice în sistemul hegelian 

                                “  

13. Filosofia tematică a lui 

Schopenhauer (specie, iubire, 

moarte) și dizolvarea filosofiei 

clasice germane 

                                “  

14. Sinteza filosofiei clasice 

germane. Critica postmodernistă a 

raţionalismului  

                                “                   

Bibliografie 

Hegel, G.W.F.: A logika tudománya. I-II. Akadémiai, Budapest. 

Hegel, G.W.F: Vallásfilozófiai írások. Atlantisz, 2000. 

Hume, David: Vizsgálódás az emberi értelemről. Budapest, Franklin, 1906. 

J. G. Fichte: Válogatott filozófiai írások. Gondolat Kiadó, Budapest, 1981. 

Kant, Immanuel: Antropológiai írások. Osiris, Bp, 2005. 

Kant, I.: A vallás a puszta ész határain belül. Gondolat, Bp, 1974. 

Kant I.: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése; A gyakorlati ész kritikája; Az erkölcsök metafizikája. 

Gondolat, Budapest, 1991.        



Kant, I.: A tiszta ész kritikája. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981. 

Lask, Emil: Die Logik der Philosophie und die Kategorienlehre. Tübingen, J.C.B. Mohr, 1993. 

Schelling, F. W. J.: Az emberi szabadság lényegéről. Attraktor Kiadó, Gödöllő, 2010. 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. E. Cassirer : Viaţa şi opera lui 

Kant. Kant și filosofia critică 

Interpretare text, 

discuţii 

I. Kant: A tiszta ész kritikája. Atlantisz, 

Budapest, 2004., 17–51. (A két előszó) 

2. Turnura transcendentală Interpretare text, 

discuţii, prezentare 

de seminar 

I. Kant: A tiszta ész kritikája. Atlantisz, 

Budapest, 2004., 51–72. (Bevezetés) 

3. Estetica transcendentală: spațiul Interpretare text, 

discuţii, prezentare 

de seminar 

I. Kant: A tiszta ész kritikája. Atlantisz, 

Budapest, 2004., 73–84. 

4. Estetica transcendentală: timpul Interpretare text, 

discuţii, prezentare 

de seminar 

I. Kant: A tiszta ész kritikája. Atlantisz, 

Budapest, 2004, 84 –134. 

5. Problema deducției 

transcendentale  

 

Interpretare text, 

discuţii, prezentare 

de seminar 

Kant: A tiszta ész kritikája. Atlantisz, 

Budapest, 2004, 134–171. (A tiszta értelmi 

fogalmak dedukciójáról, B-dedukció) 

Kiegészítő olvasmány: Immanuel Kant: A 

tiszta ész kritikája. Atlantisz, Budapest, 2004, 

667–689. (A-dedukció) 

6. Fichte: Introducerile la teoria 

ştiinţei 

Analiză 

comparativă, 

discuții, prezentare 

de seminar 

J. G. Fichte: Válogatott filozófiai írások. 

Gondolat Kiadó, Budapest, 1981, 19-52., 72–

113. (Első és második bevezetés a 

tudománytanba) 

7. Fenomenologia spiritului: 

Introducere  

Discuţii orientate, 

interpretare de text 

G.W.F. Hegel: A szellem fenomenológiája. 

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979, 47-57. 

(Bevezető) 

8. Fenomenologia spiritului: 

conceptul conștiinței și al 

autoconștiinței 

Discuţii, 

interpretare, 

prezentare 

Hegel, G. W. F.: A szellem fenomenológiája. 

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979, 95-122. 

9. Ideea libertăţii ca şi o evoluţie 

spre Dumnezeu la Schelling  

Orientarea generală a filosofiei 

schellingiene : mitologie, creaţie, 

intuiţie 

Referate pe bază de 

lectură dată 

 

Schelling, F. W. J.: Az emberi szabadság 

lényegéről. Attraktor Kiadó, Gödöllő, 2010, 9–

60. 

10. Filosofii dialectice ale naturii. 

Încheierea unei tradiții filosofice 

(Hegel, Schelling) 

Discuţii pe bază de 

texte date 

G. W. F. Hegel: A filozófiai tudományok 

enciklopédiájának alapvonalai. II. A 

természetfilozófia. Akadémiai Kiadó, 

Budapest, 1979. Bevezető és I. fejezet. 11-83. 

11. Filosofia lui Schopenhauer și 

sfârșitul filosofiei clasice germane 

Analiză de texte, 

referate 

Arthur Schopenhauer: A világ mint akarat és 

képzet. Bp. Európa 1991. 2. kiad: Bp.: Osiris, 

2001.141-171. 

12. Școli neokantiene, neofichteene, 

neohegeliene 

 

Interpretări de texte, 

prezentare, 

expunere 

 



 

13. Concepția despre istoricitate a 

filosofiei clasice germane 

Discuții pe baza 

textelor 

 

Kelemen János: Nyelv és történetiség a 

klasszikus német filozófiában. Akadémiai 

Kiadó, Budapest, 1990. 156-192. 

14. Filosofia clasică germană și 

filosofia lui Marx 

Discuţii, referate pe 

bază de lecturi 

K. Marx-Friedrich Engels: A német ideológia. 

Szikra Könyvkiadó, Budapest, 1952. 5-52.  

Bibliografie 

Arendt, Hannah: A sivatag és az oázis. Bp., Gond-Palatinus, 2002.  

Beiser, Frederick: German Idealism. Harvard University Press, 2002. 

Cassirer, Ernst: Kant élete és műve.Osiris, Budapest, 2001. 

Deleuze, Gilles: Hume és Kant. Budapest, Osiris, 1998. 

Derrida, Jacques/Kant, Immanuel: Minden dolgok vége. Századvég-Gond,1993. 

Egyed Péter: Szabadság és szubjektivitás. Komp-Press, Kolozsvár, 2003. 

Hegel, G.W.F.: A logika tudománya. I-II.Akadémiai, Budapest. 

Hegel, G.W.F: Vallásfilozófiai írások. Atlantisz, 2000. 

Heidegger, Martin: Kant és a metafizika problémája. Osiris, Bp, 2000. 

Hume, David: Vizsgálódás az emberi értelemről. Budapest, Franklin, 1906. 

Huoranszki Ferenc: Modern metafizika. Osiris, Budapest, 2001. 

Kant, Immanuel: Antropológiai írások. Osiris, Bp, 2005. 

Kant, I.: Prekritikai írások. Osiris Kiadó, Budapest, 2003. 

Kant, I.: A vallás a puszta ész határain belül. Gondolat, Bp, 1974. 

Kant, I.: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése; A gyakorlati ész kritikája; Az erkölcsök metafizikája. 

Gondolat, Budapest, 1991.        

Kant, I.: A tiszta ész kritikája. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981. 

Kelemen János: Nyelv és történetiség a klasszikus német filozófiában. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990. 

Lask, Emil: Die Logik der Philosophie und die Kategorienlehre. Tübingen,  J.C.B.Mohr, 1993. 

K. Marx-Friedrich Engels: A német ideológia. Szikra Könyvkiadó, Budapest, 1952. 

 

Röd, Wolfgang: Dialektische Philosophie der Neuzeit.Verlag C.H. München, 1986. 

Röd, Wolfgang: Der Gott der reinen Vernunft. C.H.Beck, 1992. 

Röd, Wolfgang: Die Philosophie der Neuzeit 3. C.H.Beck. München. 2003.   

Schlüter, Wolfgang: Immanuel Kant.Budapest, Magyar Könyvklub, 2002. 

Muscă, Vasile: Permanenţa idealismului. Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2003.  

Tengelyi László: Kant. Budapest, Áron, 1995. 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

● Se vor organiza discuţii şi evaluări comune în cadrul Societăţii Filosofice Maghiare din Transilvania 

pentru a stabili situația reprezentativă a predării/prezenței filosofiei în licee, presă ori alte forumuri. Se 

vor organiza discuții cu reprezentanți ai disciplinelor înrudite (psihologie, sociologie, istorie, politologie) 

cu privire la metodologia predării și utilitatea cunoștințelor transdisciplinare.  

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de 

evaluare 

10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Participare la 

cursuri: 

70% 

 

Grilă de evaluare prestabilită pe bază de 

concepte şi intercorelarea conceptelor, 

aplicată lucrării de sinteză 

70% 

    



10.5 

Seminar/laborator 

Participare 80% 

Participare la 

diferite 

evenimente 

culturale cu 

specific filosofic 

Evaluarea calității lucrărilor de seminar,  

a gradului de cunoaștere a bibliografiei  

de seminar. 

 

30%: Participare la 

diferite evenimente 

culturale cu specific 

filosofic (10%), 

participare la 

seminarii și 

prezentare)20%  

    

10.6 Standard minim de performanţă 

Participare la discuţii, dezbateri 

Prezentare de lucrări/ eseuri (2) 

Respectarea procentului în ceea ce privește prezența la cursuri și seminarii.  

Pentru recuperări: posibilitatea alegerii unor teme suplimentare de seminar, sau participare activă la  

organizarea evenimentelor Departamentului de Filosofie în Limba Maghiară, și prezența la aceste evenimente  

științifice.  

Plagiat sau copiere la examen: are ca urmare excluderea din examen, conform regulamentului universitar. 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

23.03.2020.              Dr. Șooș Amelia-Maria                    Dr. Șooș Amelia-Maria            

                                                                  

            Data avizării în departament                 Semnătura directorului de departament  

30.03.2020.                   Conf. univ. Demeter M. Attila 

 

                                                                                  

 


