Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice
Departamentul de Filosofie
Bd. Carol I, nr.11, 700506 IASI
tel. 0040.232201284; fax. 0040.232201154

„VÂRSTELE FILOSOFIEI”
Concursul național anual de eseuri pentru elevi în domeniul științelor
umaniste
Ediția a patra – 2020-2021
15 noiembrie 2021 - 28 februarie 2022

Organizator: Departamentul de Filosofie, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice,
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Comitetul științific: Prof.univ.dr. emerit Ștefan Afloroaei, membru corespondent al
Academiei Române, prof. univ. dr. Petru Bejan, prof. univ. dr. George Bondor, prof. univ.
dr. Ioan-Alexandru Tofan, conf.univ.dr. Cristian Moisuc, CS III dr.habil. Florin
Crîșmăreanu

Premii (acordate conform Metodologiei):

- cele mai bune eseuri vor primi, respectiv, premiile I, II și III și câștigătorii lor vor
beneficia de dreptul de înmatriculare fără admitere, pe locurile bugetare, în cadrul studiilor de
licență în Filosofie (asemenea olimpicilor naționali premianți) în anul universitar 20212022.
- premii și distincții pentru nivel științific deosebit
- premii și distincții pentru gradul înalt de originalitate
- adeverințe pentru profesorii îndrumători

Formular de înscriere (editabil)
Titlu:

Conținut (pot fi înscrise aici maxim 2500 cuvinte), font Times New Roman /Palatino
Lynotype, 12, spațiere 1.5, justified. Format document (în caz de trimitere pe email): doc,
docx, rtf. Fișierele PDF pot fi trimise pe email, atașate acestui formular, completat.
Datele elevului
Nume:
Prenume:
Adresa de email:
Număr de telefon :
Clasa:
Numele oficial al instituției de învățământ:
Adresa oficială:

Asumarea responsabilității
Trimiterea eseului* la adresa menționată în Metodologie echivalează cu însușirea, de către
elev, a următoarei declarații:
“Declar pe proprie răspundere că acest eseu este o creație proprie și nu include fragmente
scrise/dictate/modificate de o altă persoană. Declar pe proprie răspundere că orice pasaj care nu îmi
aparține este clar delimitat și corect citat în eseu iar sursele de informare sunt corect și deplin
citate în bibliografie”.
Semnătura (în caz de imprimare):
Datele profesorului îndrumător
Nume:
Prenume:
Adresa de email:
Numărul de telefon:
Grad didactic, titluri, distincții deosebite (selecție):

*

Formularul poate fi trimis astfel: a) completat electronic; b) completat manual și semnat, apoi, la
alegere: b1) scanat și trimis pe email, odată cu eseul; b2) trimis prin poștă, odată cu eseul.
Conținutul eseului (maxim 2500 de cuvinte) poate fi trimis atât într-un fișier separat cât și inclus în
formularul de înscriere, editabil.
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Temele propuse pentru ediția 2021-2022

1. Dacă omul este “măsura tuturor lucrurilor”, atunci care “măsura” omului?
2. Frumusețea este o calitate naturală sau un ideal construit la nivel social?
3. Conceptul de “progres” mai are astăzi un sens moral sau a devenit unul pur tehnic?
4. Tehnologia are (și) efecte negative asupra psihicului uman?
5. Simțul moral al omului este înnăscut sau se dobândește prin educație?
6. Viața noastră este condusă de hazard sau de alegerile noastre conștiente?
7. Omul poate experimenta solitudinea completă chiar dacă trăiește în societate?
8. Imaginea de sine este mai importantă decât părerea celorlalți?
9. Există valori pentru care merită să sacrifici totul în viață?
10. Arta poate ridica omul deasupra condiției sale de ființă muritoare?
11. Pentru a crede în Dumnezeu e nevoie de curajul de a gândi diferit față de ceilalți?
12. Cum recunoaștem o iubire “adevărată”?
13. Egalitatea între oameni este o idee corectă sau doar un ideal juridic/politic?
14. Există dreptul la viață, însă există și un “drept de a muri”?
15. Cunoașterea de sine are și o finalitate socială?
16. Dreptul la sănătate permite limitatea dreptului la libertate?
17. “Cuvîntul i-a fost dat omului pentru a-și ascunde mai bine gândurile?” (Talleyrand)
18. A iubi înseamnă a suferi sau a dărui?
20. Între a dezamăgi pe alții și se a se dezamăgi pe sine, ce este cel mai greu de suportat?

Baremul de evaluare (așa cum este precizat de Metodologie, articolul V.6.)
1. Corectitudinea gramaticală – 10 puncte
2. Structura formală a eseului – 15 puncte
3. Originalitate și creativitate – 15 puncte
5. Corectitudinea citărilor și caracterul adecvat al informației filosofice – 15 puncte
6. Coerența și pertinența argumentării punctului de vedere – 15 puncte
7. Identificarea corectă a mizelor filosofice ale problemelor abordate – 15 puncte
8. Oferirea unor soluții pertinente la problema/problemele abordată/abordate – 15 puncte.
Nu există opere filosofice recomandate pentru lectură. Decisiv este rolul profesorului
îndrumător care trebuie să consilieze elevul, în vederea găsirii justului echilibru între ideile
personale ale acestuia și referințele la operele clasice ale filosofiei și să vegheze ca, la final, eseul
să întrunească cerințele din formularul de înscriere. Comitetul științific își rezervă dreptul
de a contacta profesorul îndrumător în cursul evaluării lucrării elevului, dacă va considera
necesar. Lipsa unui profesor îndrumător nu atrage penalizarea elevului în cursul evaluării.
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METODOLOGIA CONCURSULUI „VÂRSTELE FILOSOFIEI”*
I. Denumirea concursului
Concursul are denumirea oficială: “Vârstele Filosofiei”. Concurs național anual de eseuri pentru
elevi în domeniul științelor umaniste.
II. Periodicitate
1. Concursul se va desfășura anual, începând cu anul școlar 2018-2019. Perioada în
care sunt primite și evaluate eseurile trimise de elevi este cuprinsă între data oficială
publicării/trimiterii apelului (cu temele aferente) și 28 februarie (inclusiv) din anul
calendaristic următor.
2. Eseurile vor fi trimise, însoțite în mod obligatoriu de formularul de înscriere, prin
oricare dintre modalitățile de mai jos:
i) - în format electronic, ca atașament în format .doc/.docx, .rtf, .pdf, la adresa de
email: varstelefilosofiei@gmail.com
ii) în format tipărit, trimis prin serviciu poștal, pe adresa:
Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice (Secretariat: pentru concursul național
“Vârstele Filosofiei”), Universitatea Al. I. Cuza din Iași, Bulevardul Carol I. nr.11, Iași, 700506,
România. Destinatar: conf.univ.dr. Cristian Moisuc
iii) predare personală la adresa menționată.

Metodologia initițială a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Facultății de Filosofie și Științe
Social-Politice, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, în data de 5 iulie 2018, în temeiul:
i) Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 3062/2018 din 16 ianuarie 2018 care
stabilește, la articolul 13, alin 6: “În cadrul metodologiei proprii, instituţiile de învăţământ superior
stabilesc facilităţi sau condiţii speciale referitoare la admiterea candidaţilor la programe de studii
universitare de licenţă, care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau
la alte concursuri naţionale sau internaționale”;
ii) Articolelor 53 și 55 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de
studii universitare de licență pentru anul universitar 2018-2019 a Universității Alexandru Ioan Cuza
din Iași, aprobată prin Hotărârea Senatului UAIC nr. 2 din 25.01.2018, care prevăd: „53. Candidaţii
care au obţinut în perioada studiilor liceale, distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri
internaţionale şi naţionale pot fi înmatriculaţi fără admitere […] 55. Facultăţile Universităţii sunt
autorizate să stabilească şi alte concursuri (olimpiade) relevante şi categorii de premianţi luaţi în
considerare la admitere. Premianţii de la aceste concursuri *…+ pot fi admişi pe locuri bugetate, în
limita cifrei de şcolarizare aprobate de M.E.N. sau pe locuri cu taxă”.
*
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III. Publicul țintă
1. Concursul se adresează elevilor de liceu înscriși oficial în clasele XI-XII.
2. Fiecare elev poate participa cu un singur eseu în cadrul unei ediții anuale a
concursului.
3. Participarea cu mai multe eseuri în aceeași ediție a concursului atrage
discalificarea automată a autorului eseurilor.
IV. Organizare
1. Organizatorul oficial al concursului este Departamentul de Filosofie al Facultății
de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, prin
intermediul Comitetului de organizare și al Comitetului științific
2. Comitetul de organizare este compus din 3 membri și este stabilit în cadrul
Departamentului de Filosofie, la propunerea inițiatorului concursului, conf. univ. dr.
Cristian Moisuc.
3. Pot face parte din comitetul de organizare cadre didactice sau cercetători cu
doctoratul în domeniul Filosofie, care au activitate științifică consistentă recunoscută
oficial.
4. Comitetul de organizare adoptă deciziile prin procedură consensuală și poate
decide alegerea unui președinte.
5. Comitetul de organizare va asigura relația cu elevii și cu terții (instituții oficiale,
profesori de liceu, alte persoane fizice sau juridice), în cadrul activităților care privesc
organizarea concursului național mai sus menționat.
V. Evaluarea eseurilor
1. Evaluarea eseurilor este realizată până cel târziu la data de 15 aprilie a fiecărui an
școlar de către Comitetul științific. Acesta este compus din 3-5 membri și stabilit în cadrul
Departamentului de Filosofie, la propunerea inițiatorului concursului.
2. Pot face parte din comitetul științific cadre didactice sau cercetători cu doctoratul
în domeniul Filosofie, care au activitate științifică consistentă recunoscută oficial.
3. Comitetul științific poate decide alegerea unui președinte.
4. Fiecare membru al comitetului științific evaluează individual eseurile trimise și
acordă fiecărui eseu evaluat o notă cuprinsă între 1 și 100 de puncte. Nota finală reprezintă
media aritmetică (cu precizie de două zecimale) a notelor acordate de fiecare membru.
5. Nu sunt admise contestații ale notelor finale.
6. Baremul de notare al eseurilor este următorul:
6.1. Corectitudinea gramaticală – 10 puncte
6.2. Structura formală a eseului – 15 puncte
6.3. Originalitate și creativitate – 15 puncte
6.5. Corectitudinea citărilor și caracterul adecvat al informației filosofice – 15 puncte
6.6. Coerența și pertinența argumentării punctului de vedere – 15 puncte
6.7. Identificarea corectă a mizelor filosofice ale problemei/problemelor abordate – 15 puncte
6.8. Oferirea unor soluții pertinente la problema/problemele abordate – 15 puncte
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7. Identificarea unor pasaje copiate sau unor resurse bibliografice folosite fără citare
corectă, conform normelor, atrage discalificarea automată a autorului eseului.
8. Tematica propusă și limitele formale ale eseului (numărul de cuvinte/semne) vor
fi stabilite anual și vor fi menționate în formularul de înscriere.
9. Formularul de înscriere poate cuprinde și indicații bibliografice orientative, în
funcție de tematica propusă.
VI. Rezultatele concursului și premiile oferite
1. Rezultatele concursului și ierarhia participanților, stabilite de către comitetul
științific, vor fi aduse la cunoștința publicului de către comitetul de organizare până cel
târziu la data de 15 aprilie a anului școlar în care se organizează concursul, prin
publicarea la avizierul Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice, pe site-ul
Departamentului de Filosofie (în mod ușor accesibil publicului), prin transmiterea pe
emailurile participanților și vor fi difuzate și pe alte canale media.
2. Cele mai bune eseuri vor obține, respectiv, premiile I, II și III iar elevii care le-au
redactat vor beneficia de posibilitatea de a fi înmatriculați fără admitere, în cadrul
studiilor universitare de licență în domeniul Filosofie la Universitatea Alexandru Ioan
Cuza din Iași, conform art. 53 și 55 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea
admiterii în ciclul de studii universitare de licență a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași,
aprobată prin Hotărârea Senatului UAIC nr. 2 din 25.01.2018.
3. Elevii beneficiari ai, respectiv, premiilor I, II și III vor fi rugați, după publicarea
rezultatelor finale, să informeze în scris comitetul de organizare (a se vedea capitolul II.2
din metodologie) cu privire la intenția de a beneficia de înmatricularea fără admitere la
studiile universitare de licență, în domeniul Filosofie la Universitatea Alexandru Ioan
Cuza din Iași.
4. Comitetul științific poate acorda, în afara premiilor mai sus menționate, și alte
premii și distincții care atestă nivelul științific deosebit sau gradul înalt de originalitate al
eseurilor. Aceste premii și distincții nu afectează ierarhia finală a premiilor I, II și III.
5. Toți elevii care vor trimite eseuri redactate conform normelor formale menționate
în formularul de înscriere vor primi diplome sau adeverințe de participare la concurs.
6. Comitetul de organizare poate decide acordarea de adeverințe și profesorilor
îndrumători ai elevilor participanți (cu condiția menționării prealabile a acestora în fișa de
înscriere la concurs).
7. Cu aprobarea prealabilă a Departamentului de Filosofie, comitetul științific poate
decide premierea elevilor participanți, în cadrul unor manifestări didactico-științifice cu
caracter public organizate cu ocazia “Zilelor Porților Deschise” la Universitatea Alexandru
Ioan Cuza sau în alt moment propice din timpul anului școlar (perioada “Școala altfel”,
vacanțe inter-semestriale etc).
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8. Comitetul de organizare poate solicita, dacă este cazul, aprobarea conducerii
Facultății pentru alocarea unor spații sau mijloace tehnice necesare, ocazional, în cadrul
acestor manifestări.
VII. Difuzare
1. Comitetul de organizare va distribui, anual, prin intermediul unei scrisoriinvitație adresată rețelei școlare preuniversitare (inspectorate, licee, profesori de discipline
socio-umane, elevi):
- formularul de înscriere (care va cuprinde informații detaliate privind tematica
propusă și limitele formale ale eseului);
- metodologia concursului.
2. Comitetul de organizare poate asigura publicitatea concursului și prin alte
mijloace legale de difuzare.
VIII. Protocoale și parteneriate
1. Comitetul de organizare poate negocia protocoale de colaborare/parteneriate cu
inspectorate școlare, instituții școlare preuniversitare, persoane fizice sau juridice, în
scopul bunei organizări și desfășurări a concursului și cu respectarea legislației în vigoare.
2. Forma finală a protocoalelor/parteneriatelor va fi supusă aprobării
Departamentului de Filosofie sau, dacă Departamentul decide în acest sens, conducerii
Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice.
3. Aceeași procedură menționată mai sus se aplică și protocoalelor/parteneriatelor
care au ca obiect sponsorizări făcute exclusiv în vederea premierii participanților, cu
respectarea legislației în vigoare.
IX. Dispoziții finale
1. Prezenta metodologie poate fi revizuită de către comitetul de organizare, în
scopul bunei organizări și desfășurări a concursului „Vârstele filosofiei”. Varianta
revizuită va fi supusă aprobării Consiliului Facultății, de către inițiatorul concursului,
după consultarea prealabilă a Departamentului de Filosofie.
2. Comitetul de organizare și comitetul științific aplică prezenta metodologie
exclusiv în scopul bunei organizări și desfășurări a concursului național anual de eseuri
pentru elevi în domeniul științelor umaniste, intitulat Vârstele Filosofiei.
Președinte comitet de organizare,
conf.univ.dr. Cristian Moisuc
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