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A P R O B A T
 la şedinţa catedrei Filosofie şi Bioetică
din 26 august 2015, proces verbal nr.1
şef  catedră, dr. hab. în filos., conf. univ.

 V.Ojovanu
Plan tematico-calendaristic

al prelegerilor la Bazele filosofiei medicinei
pentru Facultăţile Medicină anul I, Sănătate Publică anul I, Stomatologie anul II, Farmacie anul II

 anul universitar 2015 / 2016  (semestrul de toamnă)
Nr. d/o

a prelegerii
Nr.

temei
Denumirea temelor Numărul

de ore
Data

Tema 1 Filosofia şi ştiinţa, obiectul de studiu şi rolul lor în
societate. Filosofia şi cunoştinţele biomedicale. Filosofia
contemporană – filosofie  a supravieţuirii

Tema 2 Istoria filosofiei şi istoria medicinei. Tipurile istorice de
filosofie şi etapele de dezvoltare ale medicinei

    1.

Tema 3 Apariţia, dezvoltarea gândirii filosofice şi a medicinei în
Moldova din perspectiva filosofiei universale

2 1-11.IX

Tema 4 Ontologie: existenţa, substanţa şi materia.2.

Tema 5 Dialectica şi metafizica. Legile şi categoriile dialecticii,
manifestarea lor în medicină

2 14-25.IX

3. Tema 6 Problema conştiinţei în filosofie şi medicină 2 28.IX -9.X
4. Tema 7 Filosofia cunoaşterii. Specificul cunoaşterii în domeniul

medico-biologic. Problema activităţii medicale şi metodele
de cercetare în condiţiile informatizării lumii medicale

2 12-23.X

Tema 8 Apariţia, etapele de bază şi legităţile dezvoltării  ştiinţei.
Ştiinţa noosferică şi învăţământul noosferic

Tema 9 Problematica şi obiectul de studiu al filosofiei ştiinţei şi
filosofiei medicinei. Metodologia cercetărilor în domeniul
biomedical şi al farmaceuticii

5.

Tema10 Temeliile ştiinţei şi clasificarea lor. Evoluţia tabloului
medical al lumii

2 26.X-6.XI

6. Tema 11 Logica formală şi rolul ei în activitatea biomedicală 2 9-20.XI

Tema 12 Probleme filosofice ale informaticii şi ciberneticii.
Informatizarea societăţii. Informatizarea medicinei şi
cultura tratamentului

7.

Tema 13 Sinergetica, importanţa şi rolul ei pentru ştiinţa şi practica
biomedicală contemporană

2 23.XI-4.XII

Tema 14 Problema omului în filosofie şi biomedicină. Omul în lumea
informaţională contemporană

8.

Tema 15 Progresul social, problemele globale, dezvoltarea
socionaturală (durabilă)şi asigurarea securităţii umane.
Metodologia noosferică. Medicina, noosferologia şi
dezvoltarea inofensivă

3 7-18.XII

                                         T o t a l: 17

Şef  studii, lect. univ.                             I. Banari


