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Competenţe critice, explicative, interpretative şi decizionale sunt ceea ce probează absolvenții 

Facultăţii de Filosofie în activităţile de învățământ și cercetare, în consultanţă şi analiză politică, 

consultanţă etică, management organizaţional, comunicare şi jurnalism, administraţie etc.  

Școala de vară din septembrie este, pentru eleviii din colegii și licee, un prilej de acomodare cu 

filosofia universitară – mai ales pentru cei care se gândesc să se consacre studiului filosofiei în viitorul 

apropiat. În cele cinci zile de cursuri, seminare și workshop-uri, elevii vor discuta cu profesori și studenți 

doctoranzi de la Facultatea de Filosofie a Universității din București despre tradiții de gândire, idei și 

concepte filosofice, își vor dezvolta abilitățile de a construi și deconstrui argumente, de a forma opinii 

proprii sau de a pune întrebări și a aborda dileme. Experiența dobândită le poate fi de folos imediat, în 

noul an școlar, căci orice fel de cunoaștere implică argumente, indiferent că e vorba de fenomene sociale, 

probleme din științele naturii, teme literare, artistice sau religioase. 

 

 

Organizatori: 

 Facultatea de Filosofie 

 Centrul de Formare în Filosofie 

 Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” București 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoană de contact 

Marin Bălan 

mb.filosofie@gmail.com  

Directorul Școlii de vară 

Marin Bălan 

 

Comitetul local de organizare 

Ionela Neagoe (coordonator) 

Monica Alexandrescu 

Corina Radu 

 Laura Știfter 

mailto:mb.filosofie@gmail.com


 

Cine se poate înscrie? 
 Şcoala de vară este organizată pentru elevii care în anul școlar 2017/18 sunt în clasele a VIII-a, 

IX-a, a X-a, a XI-a, iar în anul școlar 2018/19 vor fi în clasele a IX-a, a X-a, a XI-a sau a XII-a.  

 Sunt așteptăți să se înscrie în principal elevi din colegiile și liceele bucureștene, dar și din alte 

orașe. 

 Numărul de locuri: 45.  

- În momentul în care sunt ocupate cele 45 locuri, înscrierile se sistează, iar pe site-ul facultății 

(și pe Facebook), va fi postată Lista elevilor admiși. 

- Ocuparea locurilor se face în ordinea înscrierilor. Răspunsul de acceptare sau de respingere 

va fi dat prin email în una-două zile de la primirea Formularului de înscriere. 

 Sunt bineveniți profesorii care și-au îndrumat elevii să se înscrie la această Școală de vară 

(semnând în Formularul de înscriere). Organizatorii le transmit mulțumiri și le adresează 

rugămintea să anunțe (în perioada de înscriere) printr-un email dacă doresc să participe la unele 

dintre activități sau la toate. 

 

 

 

Cum şi când se fac înscrierile? 
 Înscrierile se fac on-line prin trimiterea de către elevi a Formularului de înscriere către persoana 

de contact: mb.filosofie@gmail.com   

 În vederea completării Formularului de înscriere, elevii se vor adresa: 

- profesorilor de logică și filosofie, dacă în prezent sunt în clasele a IX-a, a X-a sau a XI-a, 

sau profesorilor de socio-umane, dacă în prezent sunt în clasa a VIII-a. 

- părinții/tutori, cei mai mulți dintre ei fiind minori.  

 Se vor trimite două variante ale Formularului de înscriere:  

- varianta Word – completată cu toate datele, mai puțin semnăturile; 

- varianta scanată / fotografiată – conține varianta Word completată, plus semnăturile 

 Înscrierile se fac în perioada: 1-15 iunie 2018  

-   Elevii vor fi acceptați dacă se constată îndeplinirea condiţiilor de participare şi daacă mai 

există locuri disponibile.  

-   Răspunsul de acceptare sau de respingere din partea organizatorilor va fi trimis prin email, 

în termen de 2 zile. 

- Ocuparea locurilor se va face în ordinea primirii solicitărilor de înscriere.  

- Dacă locurile vor fi ocupate mai devreme de data limită de înscriere (15 iunie 2018), se va 

anunţa încheierea etapei, pe site-ul Facultăţii. Automat, solicitările trimise după acest anunţ 

nu vor mai fi luate în considerare.   

 Dacă rămân locuri disponibile la data de 15 iunie, se organizează o nouă sesiune de înscrieri în 

perioadă 20-25 august 2018.  

 Nu se admit contestaţii. 

 

 

 

Locații 
Activităţile din cadrul Şcolii de vară (cursuri, seminare, workshop-uri) se vor desfăşura la: 

 Facultatea de Filosofie 

Adresa: Spl. Independenţei 204 

 Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” 

Adresa: Bulevardul Regina Elisabeta 48 

mailto:mb.filosofie@gmail.com


Mijloace de transport până la sediul Facultăţii de Filosofie 
 metrou – staţia Grozăveşti 

 tramvai – staţia Podul Grozăveşti: 1 (10), 11, 35  

 autobuz  

- staţia Facultatea de Filosofie: 601 

- staţia Podul Grozăveşti: 105 

- staţia Pod Cotroceni: 123 

- staţia Spitalul Universitar: 122, 126, 137, 138, 168, 226, 268, 368, 668 

 troleibuz – staţia Pod Cotroceni: 62, 93, 96 

 

Mijloace de transport până la sediul Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” 
 metrou – staţia Izvor 

 autobuz  

- staţia Piața Mihail Kogălniceanu: 163, 336, 601 

- staţia Pod Izvor: 104, 123, 124, 136, 385 

- stația Elie Radu: 104, 123, 124, 385 

 troleibuz - stația Piața Mihail Kogălniceanu: 61, 69, 70, 85, 90, 91, 92, 163 

 

 

Precizări   
 Această Școală de vară nu beneficiază de niciun fel de finanțare. Ca urmare, organizatorii 

nu preiau niciun fel de costuri ale participanților. Nu se percepe însă niciun fel de taxă de 

participare, profesorii și studenții doctoranzi participând pe bază de voluntariat. 

 Pe parcursul desfăşurării activităţilor specifice Şcolii de vară, elevii vor respecta prevederile 

regulamentului Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”, care găzduiește o parte din activități. 

 Diplomele de participare vor fi decernate elevilor care au fost prezenți la toate activitățile 

programate. 

 În vederea desfășurării seminarelor și workshop-urilor, elevii vor fi distribuiți în grupe, 

urmărindu-se ca în fiecare grupă să fie cuprinși elevi de toate vârstele și de la cât mai multe 

colegii și licee – căci o școală de vară este și un prilej de cunoaștere și socializare, de noi 

prietenii. 

 Orarul Școlii de vară va fi postat în jurul datei de 1 septembrie. 

Programul cursurilor, seminarelor și workshop-urilor: de luni până vineri (3-7 septembrie), de 

la ora 10 până la ora 15 (16). 

 

Subiecte abordate în cadrul cursurilor:  

- Marin Bălan: Întrebările filosofice 

- Emilian Mihailov: Povara dilemelor morale 

- Constantin Stoenescu: Realism și adevăr 

- Gheorghe Ștefanov: Analiza presupozițiilor ca practică filosofică 

- Constantin Vică: Inteligența Artificială, roboți și cyborgi 

 

Subiectele abordate în cadrul seminarelor și workshop-urilor vor fi stabilite după înscriere (15 

iunie). Lista studenți doctoranzi care vor conduce seminarele și workshop-urile: 

- Constantin C. Brîncuș  

- Ștefan Bârzu 

- Toni Gibea  

- Bianca Savu 

- Laura Știfter 

- Paula Tomi  

- Cristina Voinea

 

http://www.ratb.ro/v_bus_urban.php?tlin1=122
http://www.ratb.ro/v_bus_urban.php?tlin1=126
http://www.ratb.ro/v_bus_urban.php?tlin1=137
http://www.ratb.ro/v_bus_urban.php?tlin1=138
http://www.ratb.ro/v_bus_urban.php?tlin1=168
http://www.ratb.ro/v_bus_urban.php?tlin1=268
http://www.ratb.ro/v_bus_urban.php?tlin1=368
http://www.ratb.ro/v_bus_urban.php?tlin1=668


 

Ce va urma?   
 

Şcoala de vară reprezintă o activitate didactică prin care Facultatea de Filosofie şi Centrul 

de Formare în Filosofie, în parteneriat cu Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, urmăresc să aducă 

împreună elevi de 14-18 ani preocupați să afle cum gândesc filosofii. Aceasta este prima școală 

de vară pentru elevi organizată de Centrul de Formare în Filosofie (înființat în 2017).  

Acomodarea elevilor cu filosofia universitară constituie o prioritate a centrului. Ne dorim 

să organizăm școli de vară în parteneriat cu unități școlare din București și din țară, cu 

inspectoratele și casele corpului didactic. Începem seria școlilor de vară în parteneriat cu Colegiul 

Național „Gheorghe Lazăr” datorită interesului arătat de profesorii de filosofie (Corina Radu și 

Monica Alexandrescu) și amabilității directorului adjunct, doamna profesoară Ionela Neagoe. 

Vom răspunde cu același entuziasm și altor invitații, adresate nu doar de colegii sau licee, dar și 

de către școli generale, care vor dori să devină gazde filosofice, pentru a le oferi elevilor 

posibilitatea să filosofeze. 

 

 Centrul de Formare în Filosofie 

 

 


