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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii
Cursul de lecţii Filosofie şi logică militară este predestinat studenţilor ciclului I (licenţă) cu scopul familiarizării
lor cu cunoştinţe fundamentale, teoretice şi practice, necesare pentru formarea deprinderii de a gândi în mod
complex, consecvent şi argumentat.
Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală. La seminare se analizează exemple importante, care duc la
înţelegerea mai profundă a materialului teoretic.

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competenţe generale:
- capacitatea de analiză şi sinteză a teoriilor, metodelor şi datelor provenite din diverse
compartimente ale filosofiei şi logicii;
- capacitatea de a aplica cunoştinţele teoretice la studiul problemelor practice;
- identificarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale şi militare pentru organizarea demersurilor de
cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente, procese din activitatea profesională;
- determinarea corectitudinei şi valoarea de adevăr a cunoştinţeor căpătate în activitate de conducerea
cu plutonul pe timp de pace şi în situaţii de criză.
- dezvoltarea gândirii analitice şi sintetizatoare în aplicarea tehnicilor tactice în formele de luptă armată.
- Dezvoltarea capacităţii de a lucra atât independent, cât şi în echipă, în funcţie de cerinţele activităţii
profesionale.
Competenţe specifice:
- acumularea a cunoştinţelor şi interpretarea adecvată a teoriilor şi metodelor de studiu;
- utilizarea informaţiei primită la curs pentu dezvoltarea competenţelor specifice gândirii critice
(creatoare, flexibile, interogative, deschise);
- operarea cu cunoştinţele generale din dialectica şi metodologia cunoaşterii în elaborarea metodicii
organizării şi conducerii şedinţelor de tragere;
- identificarea căilor şi mijloacelor de soluţionare ale problemelor de gândire logică în operarea cu
documentele pentru conducerea procesului de instruire;
- constatarea aspectelor ontologice şi cognitologice în conformitate cu cerinţele dreptului umanitar şi de
protecţie a mediului în conducerea acţiunilor militare;
- depăşirea simţului comun în perceperea realităţii în genere, în particular în perceperea mediului
militar, asimilarea unui aparat conceptual care să permită o întemeiere raţională a deciziilor şi
comportamentelor.
- participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor cu impact militar atât pe timp de pace cât
şi în condiţii de criză;
 determinarea locului şi rolului omului în lume şi conceperea propriilor posibilităţi raportate la
realitatea socială şi ce militară;
- estimarea aportului gândirii logice şi metodologice fiecărui curent în evoluţia multiaspectuală a
problemelor globale;
- distingerea căilor şi mijloacelor de soluţionare ale problemelor de gândire logică specific mediului
militar;

- manifestarea unui comportament militar activ şi responsabil, adecvat regulamentelor militare;
- participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor cu impact militar atât pet imp de pace cât
şi în condiţii de criză;
- formarea cunoştinţelor complexe din domeniul social şi militar în interconexiunea efectuării
procedeelor de autoapărare.
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