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SUBIECTE PENTRU TOTALIZARE la „Antropologia și filosofia medicinei” 

pentru studenții anului 1, facultățile Medicină 1, Medicină preventivă și Stomatologie.  

 

perioada 27 noiembrie – 01 decembrie 2017 

 

1. Filosofia ca domeniu de studiu și ca mod de a fi a omului. 
2. Problematica filosofiei și importanța sa în medicina teoretică și practică. 

3. Necesitatea metodelor filosofice în argumentarea deciziilor profesionale, sociale și morale. 

4. Filosofia şi medicina. 

5. Ontologia și categoriile ei de bază: existența, substanța și materia.  

6. Problema existenței în filosofie și medicină. Formele fundamentale ale existenţei şi 

specificul existenţei omului. 

7. Principalele niveluri de organizare a materiei. 

8. Importanţa concepţiilor filosofice privitor la formele mişcării materiei, spaţiului şi timpului 

pentru medicină. 

9. Structura conștiinței individuale.  

10. Inconştientul, aprecierea poziţiei lui Freud şi a neofreudismului vizavi de această problemă. 

11. Geneza conştiinţei. Conștiința de sine. Limba şi gândirea, rolul cuvântului în terapie. 

Conştiinţa şi creierul. 

12. Cunoaşterea ca obiect al analizei filosofice. Subiectul şi obiectul cunoaşterii. 

13. Cunoaşterea senzorială şi raţională. Unitatea cunoaşterii senzoriale şi raţionale.  

14. Diagnoza ca fenomen de cunoaştere.  

15. Problema adevărului în filosofie şi medicină.  

16. Gândirea medicală între obiectivitate și subiectivitate. Legile fundamentale ale logicii și 

gândirea medicală. 

17. Tipurile metodelor de cunoaştere. 

18. Specificul şi actualitatea manifestării eticii și bioeticii în medicină.  

19. Teoriile normative ale moralităţii: teorii ale virtuţii, teorii deontologice şi teorii 

consecinţionaliste.  

20. Metode de luare a deciziilor morale în practica medicală. Principiile autonomiei, binefacerii, 

non-dăunării, echităţii, vulnerabilităţii şi integrităţii. 

 

 Forma de organizare: câte 3 subiecte, în grupa academică fiind organizate 3-4 variante. 
 

 

 

                                           Şef  studii, 

lect. univ.                                       Ion Banari 


