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FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca 

1.2. Facultatea Facultatea de Psihologie și Științele Educației 

1.3. Departamentul Şcoala Doctorală „DIDACTICA. Tradiție. Dezvoltare. Inovație” 

1.4. Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei 

1.5. Ciclul de studii Doctorat 

1.6. Programul de studii / Calificarea Doctor în ştiinţe ale educaţiei   

1.7. Forma de învăţământ  IF 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Etică și deontologie academică Codul 

disciplinei 

D4 

2.2. Titularul activităţilor de curs – Coordonatorul de disciplină Conf.univ.dr.habil. Dorin Opriş 

2.3. Titularul activităţilor de seminar / laborator / proiect – tutorele  Conf.univ.dr.habil. Dorin Opriş 

2.4. Anul de 

studiu 
I 

2.5. Semestrul 

I 

2.6. Tipul  

de evaluare 
E 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Conţinut Felul disciplinei 

DS 

Obligativitat

e 

Disciplină obligatorie 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum -  

4.2. de competenţe -  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Sală cu tablă şi videoproiector 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 
Sală cu tablă şi videoproiector 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

 p
ro

fe
si

o
n

al
e 

C1. Utilizarea adecvată a conceptelor fundamentale din științele educației/didactică 

C2. Identificarea, formularea și soluționarea problemelor de cercetare în domeniul științelor educației/didacticilor 

C3. Proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor de cercetare în științele educației/didactică 

C4. Cunoașterea și utilizarea metodelor, tehnicilor și instrumentelor de cercetare calitativă și cantitativă 

C5. Documentarea, elaborarea și valorificarea rezultatelor științifice în elaborarea tezei doctorale și în activitățile 

de cercetare și dezvoltare profesională  

C6. Înțelegerea importanței respectării principiilor și normelor etice în organizarea cercetării, în pregătirea și 

redactarea tezei de doctorat. 

3.1. Număr de ore pe săptămână – forma cu 

frecvenţă 
2 din care: 3.2. curs 1 

3.3. seminar/ laborator/ 

proiect 
1 

3.4. Total ore în planul de învățământ 24 din care: 3.5. curs 12 
3.6. seminar/ laborator/ 

proiect 
12 

Distribuţia fondului de timp pentru studiul individual  

 
76 

3.5.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

3.5.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

3.5.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri  20 

3.5.4.Tutoriat (consiliere profesională) 12 

3.5.5.Examinări 2 

3.5.6. Alte activităţi  2 

3.7. Total ore studiu individual 76 

3.8. Total ore pe semestru (număr ECTS x 25 de ore) 100 

3.9. Numărul de credite 4 
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 CT1. Competențe de comunicare în Științele educației și cercetării educaționale 

CT2. Competențe lingvistice avansate în limbi de circulație internațională 

CT3. Utilizarea tehnologiei informației și comunicării (TIC) 

CT4. Abilități de inter-relaționare și lucru în echipă 

CT5. Cunoștințe de management al resurselor umane, materiale și financiare 

CT6. Cunoștințe privind utilizarea legislației în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul 

general al disciplinei 

Însuşirea şi aprofundarea de către studenții-doctoranzi a conceptelor cheie și a problematicilor 

specifice eticii și deontologiei academice; 

Reflecția constructivă și transferul cunoștințelor și abilităților dezvoltate în contextul activităților de 

cercetare și dezvoltare de proiecte în domeniul Didacticii/Didacticilor. 

7.2. Obiectivele 

specifice 

Studenţii vor fi capabili: 

 să analizeze principalele norme și standarde privind etica academică; 

 să identifice și să soluționeze probleme cu implicații de natură etică (dileme etice); 

 să analizeze și să  interpreteze coduri de etică și integritate profesională; 

 să analizeze conceptele specifice eticii şi integritaţii academice pentru aplicarea lor în dezvoltarea 

unei cariere profesionale responsabile, conduita morală fiind un important reper al 

profesionalismului. 

 

8. Conţinuturi 

8.1.  Metode de predare Observaţii 

1.  Noțiuni introductive. Principii, valori și reguli morale 

în spațiul academic. Necesitatea eticii și integrității 

Prelegerea, controversa academică, 

explicaţia, modelarea 

2h 

2. Responsabilități și drepturi academice.  

Proprietatea intelectuală și dreptul de autor 

Prelegerea, conversaţia euristică, 

explicaţia, studiul de caz 

2h 

3. Cercetarea științifică și standardele etice ale acesteia în 

legislația românească. Standardele etice ale cercetării 

științifice 

Prelegerea, conversaţia euristică, 

explicaţia 

2h 

4. Instrumente instituționale pentru promovarea eticii 

academic 

Codurile de etică și comisiile de etică. Codul de etică al 

Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. 

Valorificarea principiilor eticii cercetării științifice 

Prelegerea, controversa academică, 

dezbaterea, modelarea 

2h 

5. Plagiatul și formele acestuia 

 Identificarea plagiatului în lucrările cu caracter științific. 

Alte tipuri de încălcare a integrității academice 

Prelegerea, conversaţia euristică, studiul 

de caz 

2h 

6. Consecințe și sancțiuni ale lipsei de onestitate 

academică prevăzute de legislația românească 

Prelegerea, conversaţia academică, 

explicaţia, dezbaterea 

2h 

Bibliografie: 

- Atjonen, Päivi. 2018. Ethics in Peer Review of Academic Journal Articles as Perceived by Authors in the Educational 

Sciences, Journal of Academic Ethics, v16 n4 p359-376 Dec 2018. https://eric.ed.gov/?id=EJ1244599 

- ASLAM, C., MORARU, C.F., PARASCHIV, R. (2018). Curs de deontologie și integritate academică, Universitatea 

națională de arte, București. 

- CHELCEA Septimiu, (2007). Cum să redactăm o lucrare de licență, o teză de doctorat, un articol științific în domeniul 

științelor socio-umane, Editura Comunicare.ro, București,  

- DUMITRACHE, I., IOVU, H. (2009). Manual de autorat ştiinţific. Manual de formare. Scrierea publicațiilor științifice, 

http://www.ubm.ro/sites/al/images/docs/ManualAutoriat.pdf 

- Raluca Ghentulescu. (2020). ROLUL CURSULUI DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ ÎN PREGĂTIREA 

STUDENȚILOR MASTERANZI ȘI DOCTORANZI. 

- Guvernul României. Hotărâre Pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie profesională a personalului de cercetare- 

dezvoltare, www.mct.ro/img/files_up/1280409492cod%20etica.doc  

- Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Autoritatea Naţională pentru Cercetare Știinţifică. Consiliul National de Etică. 

(2007). Codul General de Etică în Cercetarea Științifică. Propunere, http://cne.ancs.ro/codul-national-de-etica/  

- MUREȘAN, Valentin. (2009). Managementul eticii în organizații, București: Editura Universității din București,  

- PAPADIMA Liviu (coordonator). (2017). Deontologie academică curriculum cadru, Editura Universității din București, 

București, http://mepopa.com/Pdfs/papadima_2017.pdf  

- Parlamentul României. (2004). Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și 

inovare. Monitorul oficial nr. 505 din 4 iunie 2004, 

https://eric.ed.gov/?redir=http%3a%2f%2forcid.org%2f0000-0002-9864-9339
https://eric.ed.gov/?id=EJ1244599
http://www.ubm.ro/sites/al/images/docs/ManualAutoriat.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Raluca-Ghentulescu
http://www.mct.ro/img/files_up/1280409492cod%20etica.doc
http://cne.ancs.ro/codul-national-de-etica/
http://mepopa.com/Pdfs/papadima_2017.pdf
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https://www.uav.ro/files/documente/legislatie/15.%20Legislatie%20activitate%20de%20cercetare/LEGE%20nr%20206%20din

%202004%20buna%20conduita%20in%20cercer%20st%20dezv%20tehn%20si%20inovare.pdf  (actualizată până la data de 28 

ianuarie 2016*). Portal legislativ, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/52457 

- Parlamentul României. (2011). Legea 1/2011 a educației naționale, https://legeaz.net/legea-educatiei-nationale-1-2011/  

- Parlamentul României. (2003). Legea 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare, https://legeaz.net/lege-

319-2003-statutpersonal-cercetare-dezvoltare/ 

- Parlamentul României. (1996). Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, https://legeaz.net/legea-8-1996-

drepturi-autor/  

- POFF, Deborah C. (ed.). 2020. Journal of Academic Ethics. https://www.springer.com/journal/10805 

- Research Ethicsm. 2021. https://journals.sagepub.com/home/rea 

- ȘERCAN, Emilia. (2017). Deontologie academică. Ghid Practic, Editura Universității din București, București,  

- SOCACIU, Emanuel, VICĂ, Constantin, MIHAILOV, Emilian, GIBEA, Toni, MUREȘAN, Valentin, CONSTANTINESCU 

Mihaela. (2018). Etică și integritate academică, Editura Universității din București 

- ȘTEFAN, Elena Emilia. (2018). Etică și integritate academică: curs universitar, Editura Pro Universitaria, București 

- Universitatea Babeș-Bolyai. Rectorat (UBB) (2018). Ghid de etica cercetării. Cluj-Napoca, https://cercetare.ubbcluj.ro/wp-

content/uploads/2018/02/Ghid-AEC.pdf 

 

8.2. Seminar Metode de predare-învăţare Observaţii 

1. Integritatea academică în viziune 

internațională. Necesitatea eticii și deontologiei 

academice 

Activităţi interactive realizate prin îmbinarea muncii 

frontale cu munca independent și de grup. Dezbatere 

2 ore 

2. Principii ale eticii cercetării științifice.  

Politici și practici în domeniul integrității 

academice 

Activităţi interactive realizate prin îmbinarea muncii 

frontale cu munca independent și de grup. Dezbatere. 

Studii de caz 

2 ore 

3. Drepturile de autor. Licențierea materialelor 

științifice. Probleme etice legate de autoratul 

științific 

Activităţi interactive realizate prin îmbinarea muncii 

frontale cu munca independent și de grup. Modelare, 

Studii de caz 

2 ore 

4. Normele APA 6 edition. Autoplagiatul Activităţi interactive realizate prin îmbinarea muncii 

frontale cu munca independent și de grup. Dezbatere. 

Aplicații de parafrazare, citare etc. 

2 ore 

5. Publicarea multiplă. Contexte; probleme; 

forme 

Activităţi interactive realizate prin îmbinarea muncii 

frontale cu munca independent și de grup. Dezbatere. 

Studii de caz 

2 ore 

6. Măsuri de întreprins în situațiile de încălcare 

a integrității academice. Ghidurile COPE 

Activităţi interactive realizate prin îmbinarea muncii 

frontale, individuale şi în echipă. Modelare. Dezbatere 

2 ore 

Bibliografie:  

-ALISTAR, V. et al. Ghid privind protecția avertizorilor de integritate. 

https://www.transparency.org.ro/publicatii/ghiduri/GProtectieAvertizori.pdf 

-BRETAG, T. (ed.). (2016). Handbook of Academic Integrity. Singapore: Springer. 

-FISHMAN, T. (ed.) (2017). The Fundamental Values of Academic Integrity. 2nd edition. International Center for Academic 

Integrity (ICAI). Clemson, SC: Clemson University. 

-HOSTIUC, S., CURCĂ, G.C. (2012). Etica publicării științifice. Casa Cărții de Știință 

-GOULD, D., ROBERTS, J. (2007). A Handbook for Developing and Sustaining Honor Systems. Portland, OR: Council for 

Spiritual and Ethical Education. 

-LO PICCOLO, F., HUW, T. (ed.) (2012). Ethics and Planning Research. TJ International Ltd. 

-LANG., J.M. (2013). Cheating Lessons: Learning from Academic Dishonesty. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

-Parlamentul României. (2004). Legea 206 / 2004 (modificată și completată) privind buna conduită în cercetarea științifică, 

dezvoltarea tehnologică și inovare. 

-Parlamentul României. (2004).  Legea avertizorilor de integritate, 571/ 2004. 

http://www.research.gov.ro/uploads/transparenta-institutionala/avertizor-de-integritate/legea-571-2004.pdf 

-MACRINA, F.I. (2014). Scientific Integrity. Washington DC: ASM Press. 

-OYEKAN, O. (2013). Academic integrity. Study & Guide. Xlibris Corporation 

-SHRADER-FRECHETTE, K. (2000). Ethics of Scientific Research. Rowman & Littlefield Publishers 

-STEWART, C.N. JR., (2012). Research Ethics for Scientists: A Companion for Students. John Wiley & Sons 

-WILES, R. (2012). What are Qualitative Research Ethics? Bloomsbury 

*** (2017). The European Code of Conduct for Research Integrity. 2nd edition. Berlin: ALLEA. 

*** (2007). Codul general de etică în cercetarea științifică. București. 

*** A Guide to APA Referencing Style: 6th Edition.  

*** Ghid împotriva plagiatului. Universitatea București. 

https://www.uav.ro/files/documente/legislatie/15.%20Legislatie%20activitate%20de%20cercetare/LEGE%20nr%20206%20din%202004%20buna%20conduita%20in%20cercer%20st%20dezv%20tehn%20si%20inovare.pdf
https://www.uav.ro/files/documente/legislatie/15.%20Legislatie%20activitate%20de%20cercetare/LEGE%20nr%20206%20din%202004%20buna%20conduita%20in%20cercer%20st%20dezv%20tehn%20si%20inovare.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/52457
https://legeaz.net/legea-educatiei-nationale-1-2011/
https://legeaz.net/lege-319-2003-statutpersonal-cercetare-dezvoltare/
https://legeaz.net/lege-319-2003-statutpersonal-cercetare-dezvoltare/
https://legeaz.net/legea-8-1996-drepturi-autor/
https://legeaz.net/legea-8-1996-drepturi-autor/
https://www.springer.com/journal/10805/
https://journals.sagepub.com/home/rea
https://cercetare.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2018/02/Ghid-AEC.pdf
https://cercetare.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2018/02/Ghid-AEC.pdf
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cursurile şi seminariile de Etică și deotologie academică sunt menite să contribuie la cunoașterea detaliată de către studenții-

doctoranzi a normelor și standardelor de natură morală și juridică ce dau conținut noțiunii de integritate în activitatea academică 

și de cercetare. Studenţii ar trebui să înțeleagă, să interpreteze, să aplice în mod adecvat aceste norme, să identifice forme de 

încălcare a integrității academice și sancțiunile care decurg din încălcarea lor. Aceste cunoștințe sunt indispensabile pentru 

studenții-doctoranzi pentru înțelegerea corectă a drepturilor și obligațiilor ce derivă din calitatea de student-doctorand. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs Cunoaşterea celor mai importante aspecte studiate Examen scris 45%  din nota finală 

10.5. 

Seminar/Laborator 

Standarde de calitate: 

1. achiziţionarea cunoştinţelor specifice disciplinei; 

2. competenţe privind documentarea, identificarea, 

procesarea, interpretarea, utilizarea și transferul 

cunoștințelor; 

3. corectitudinea prezentării informaţiilor, 

capacitate de analiză şi sinteză. 

- prezentarea liberă a unei 

teme (individual sau în 

grup) 

- realizarea unui portofoliu 

(evaluare pe parcurs) 

45%  din nota finală 

  Oficiu 10%  din nota finală 

10.6. Standard minim de performanţă 

• Obţinerea a cel puţin 50 % din punctajul acordat portofoliului 

• Obţinerea a cel puţin 40% din punctajul acordat examenului scris 

     

Data completării:  

21.03.2021 

 

Coordonator de disciplină, 

Conf.univ.dr.habil. Dorin Opriş 

 

 

Titular de seminar, 

Conf.univ.dr.habil. Dorin Opriş 

 

Data avizării 

15.04.2021. 

 

 

 

Director SD, 

   Prof. PhD habil. Liliana CIASCAI 

 

 

 

 

 

 


