FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI"
ISTORIE ŞI FILOSOFIE
FILOSOFIE PREMODERNĂ ŞI ROMÂNEASCĂ
FILOSOFIE
LICENŢĂ
FILOSOFIE / FILOSOFIE

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei ISTORIA ȘTIINȚEI ANTICE
2.2 Titularul activităţilor de curs
Lect. dr. Andrei Bereschi
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Lect. dr. Andrei Bereschi
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 4 2.6. Tipul de evaluare ex

2.7 Regimul disciplinei Opt.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
Din care: 3.2 curs
3.3 seminar/laborator
3
2
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: ..................
3.7 Total ore studiu individual
28
3.8 Total ore pe semestru
42 fiz. / 98 conv
3.9 Numărul de credite
4
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
• nu este cazul
4.2 de competenţe
• nu este cazul
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a
cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

•

nu este cazul

•

nu este cazul

1
14
ore
9
9
10
14
4

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
• Recunoaşterea şi definirea tehnicilor şi strategiilor/tipologiilor raţionamentului şi
argumentării filosofice
•

Competenţe
transversale

•

Aplicarea regulilor generale la probleme umane specifice pentru a formula răspunsuri
adecvate(raţionament deductiv)

Capacitate de argumentare, folosirea unui bagaj cultural de noţiuni ale tradiţiei filosofice,
concepere transculturală a moştenirii filosofice europene

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei

•
•

7.2 Obiectivele specifice

•

clarificarea principalelor etape ale definirii stiintei biologiei
aristoteliciene
Asimilarea de către studenţii anului I a unei perspective istorice
privitoare la dezvoltarea demersului ştiinţific în general şi, în special,
asupra formării şi transmiterii unor categorii, idei şi teorii ce au
formulat cadrul general al sensului cercetării ştiinţifice biologice.
clarificarea diferenţelor culturale şi a legăturilor dintre tradiţiile antice
de limbă greacă şi latină, înţelegerea principalelor dispute filosofice
ale Antichităţii, o reflecţie asupra genezei instituţionale a practicilor
filosofiei.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Filozofie şi biologie. Sufletul şi viaţa somatică la Aristotel.
2. Prima biologie sistematică: clasificare diferenţială vs.
Dihotomie.

3. Necesitatea raţionamenului cercetării empirice: necesitatea
condiţională sau ipotetică.

4. Compoziţia animalelor: suflet şi corp.
5. Compoziţia funcţională a animalelor: facultăţile sufletului.
6. Compoziţia somatică a animalelor: teoria elementelor.
7. Mişcarea animalelor şi proiectul unui studiu de ansamblu al
mişcării.

8. Animalele ca structuri autonome şi neuniforme şi ca structuri
omogene şi uniforme.

9. Animale cu sânge şi fără sânge. Conceptele generale ale
clasificării: gen, specie, materie, act, potenţă, formă.

Metode de predare

Observaţii

Expunere, argumentare,
prelegere
Expunere, argumentare,
prelegere
Expunere, argumentare,
prelegere
Expunere, argumentare,
prelegere
Expunere, argumentare,
prelegere
Expunere, argumentare,
prelegere
Expunere, argumentare,
prelegere
Expunere, argumentare,
prelegere
Expunere, argumentare,
prelegere

Nu sunt
Nu sunt
Nu sunt
Nu sunt
Nu sunt
Nu sunt
Nu sunt
Nu sunt
Nu sunt

10. Finalismul aristotelician în biologie. Cauza finală şi

Expunere, argumentare,
prelegere
11. Ştiinţa totală a cauzei finale: proiectul aristotelician al unei Expunere, argumentare,
ştiinţe totale: legătura dintre fizică, meteorologie, biologie, prelegere

Nu sunt

12. Modele de explicaţie în biologia aristoteliciană.

Nu sunt

dezvoltarea (genesis) vieţuitoarelor.

Nu sunt

psihologie, metafizică.

13. Techne, bios, polis. Biologie şi politică la Aristotel.

Expunere, argumentare,
prelegere
Expunere, argumentare,
prelegere

Nu sunt

Bibliografie
David Ross, Aristotel, ed. Humanitas, Bucureşti, 1999.
Wilfried Fiedler, Analogiemodelle bei Aristoteles, Amsterdam, 1978.
Aristotel, Etica Nicomahică, ed. Iri, Bucureşti, 1999; Politica, ed. Iri, Bucureşti, 2001.
Aristotle, Parts of Animals, translated by A.L. Peck, The Loeb Classical Library.
Morwan Rashed, Aristote. De la generation et la corruption, Les Belles Lettres, 2005, text établit et traduit.
Aristotle’s De Motu Animalium, Text with Translation, Commentary and Interpretative Essays by Martha Craven
Nussbaum, 1978, Princeton University Press:
Lloyd, G.E.R., Aristotelian explorations, Cambridge University Press, 1996.
Aristotle’s Physics, A Revised Text with Introduction and Commentary by W.D. Ross, Oxford at Claredon Press,
1936.
G. Lennox, Aristotle’s Philosophy of Biology, Cambridge University Press, 2001.
PELLEGRIN, P., Aristotle’s Classification of Animals. Biology and the Conceptual Unity of Aristotelian Corpus,
trans. by Anthony Preus, University of California Press, 1986 (Les Belles Lettres, 1982).

8.2 Seminar / laborator

Metode de predare

Observaţii

Studiu de text: Aristotel, De partibus animalium I

Studierea textelor ajutatoare,
interpr. de texte, dezbatere
Studierea textelor ajutatoare,
interpr. de texte, dezbatere
Studierea textelor ajutatoare,
interpr. de texte, dezbatere
Studierea textelor ajutatoare,
interpr. de texte, dezbatere
Studierea textelor ajutatoare,
interpr. de texte, dezbatere
Studierea textelor ajutatoare,
interpr. de texte, dezbatere
Studierea textelor ajutatoare,
interpr. de texte, dezbatere
Studierea textelor ajutatoare,
interpr. de texte, dezbatere

Nu sunt

Studiu de text: Aristotel, De partibus animalium II
Studiu de text: Aristotel, De partibus animalium III
Studiu de text: Aristotel, De partibus animalium IV
Studiu de text: Aristotel, De anima
Studiu de text: Aristotel, De generatione animalium
Studiu de text: Aristotel, De motu animalium
Studiu de text: Aristotel, De generatione et
corruptione

Nu sunt
Nu sunt
Nu sunt
Nu sunt
Nu sunt
Nu sunt
Nu sunt

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
•

Cursul corespunde necesităţilor de formare intelectuală în domeniul filosofiei şi acoperă o perioadă
istorică de 1000 de ani, pe o extensie culturală greco-latină.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs

Competente directe
Competente transversale
10.5 Seminar/laborator
Competente directe
Competente transversale
10.6 Standard minim de performanţă

10.2 metode de evaluare
Examen scris
Examen scris
Examen scris
Examen scris

10.3 Pondere din
nota finală
75 %
25 %
75 %
25 %

•
Cunoaşterea şi expunerea articulată a unor teme generale dezbătute la curs şi seminar
-

Curs / Examen: Elaborarea unei lucrări scrise cu temă impusă sau la alegere, de complexitate medie, utilizând
paradigme teoretice de bază ale cursului

-

Seminar: Alegerea, planificarea şi realizarea unor prezentări individuale orale şi scrise la seminarii pe parcursul
semestrului (dezbatere, analiză-comentariu de text, referat); Examen final: elaborarea unui comentariu de text

Plagiat se va considera orice lucrare care se constată a fi în proporţie de cel puţin 30% copiată dintr-o altă sursă, iar
utilizarea plagiatului va determina anularea evaluării. Orice contestaţie a notei obţinute la examen va trebui însoţită de
o cerere din partea studentului pentru reevaluarea lucrării. Rezultatul acestei reevaluări se va face de faţă cu studenţii
în decurs de 2 zile de la data contestaţiei.

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

30 septembrie 2013

Lector dr. Andrei Bereschi

Lector dr. Andrei Bereschi

Data avizării în departament
1 octombrie 2013

Semnătura directorului de departament
Conf.dr. Alexander Baumgarten

