
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babes-Bolyai 

1.2 Facultatea Sociologie și Asistență Socială 

1.3 Departamentul Sociologie 

1.4 Domeniul de studii Sociologie 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studiu / Calificarea Sociologie 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Etică 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Mihaela Frunză 

2.3 Titularul activităţilor de seminar - 

2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de 

evaluare 

Ex 2.7 Regimul 

disciplinei 

Optional 

 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 

 

2 din care curs 2 3.3 seminar / lab. - 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care curs 28 3.6 seminar / lab. - 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notiţe  20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate si pe teren 20 

Pregătire seminarii / laboaratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 3 

Tutorial 2 

Examinări 2 

Alte activităţi 0 

3.7 Total ore de studiu individual 47 

3.9 Total ore pe semestru 75 

3.10 Numărul de credite 3 

 

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 Inscrierea unui număr suficient de studenți 

5.2  De desfăşurare a seminarului/lab. ----------------- 



6. Competenţele specifice acumulate 
C

o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n

a
le

 
Consiliere și alte metode de intervenţie specializată acordate în mediul familial sau instituţional 

(spitale, şcoli, penitenciare, centre anti-drog, instituţii specializate de asistenţă socială etc.) cu 

respectarea valorilor și principiilor șpecifice asistentei sociale 

Comunicare şi relaţionare profesională cu beneficiarii și alți actori sociali implicați  

 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

Abordarea obiectivă şi argumentată atât teoretic, cât şi practic, a unor situaţii - problemă în 

vederea soluţionării eficiente a acestora cu respectarea valorilor și principiilor specifice asistentei 

sociale 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Introducere în etica cercetării Prezentare orală, discuții interactive şi 

multimedia 

 

Evenimente care au marcat apariţia domeniului eticii 

cercetării 

Prezentare orală, discuții interactive şi 

multimedia 

 

Elemente de argumentare morală Prezentare orală, discuții interactive şi 

multimedia 

 

Curente etice contemporane (1). Utilitarism, 

kantianism, teoriile virtuţii, teoriile drepturilor. 

 

Prezentare orală, discuții interactive şi 

multimedia 

 

Curente etice contemporane (2). Comunitarism, 

cazuistică, etici feministe 

Prezentare orală, discuții interactive şi 

multimedia 

 

Teme actuale în eticile aplicate. Etica transplantului de 

organe. 

Prezentare orală, discuții interactive şi 

multimedia 

 

Teme actuale în eticile aplicate (2). Eutanasia ca 

provocare a eticii medicale. 

Prezentare orală, discuții interactive şi 

multimedia 

 

Teme fundamentale în etica cercetării pe subiecţi 

umani (1). Consimţămîntul informat, confidenţialitatea 

datelor, protecţia datelor. 

 

Prezentare orală, discuții interactive şi 

multimedia 

 

Teme fundamentale în etica cercetării (2). Tratamentul 

subiecţilor aparţinînd comunităţilor vulnerabile. 

Prezentare orală, discuții interactive şi 

multimedia 

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
Cursul de Etică își  propune familiarizarea studenţilor cu dezbaterile 

contemporane din domeniul eticii, cu accent sporit asupra eticii profesionale 

a domeniului specializării (etica cercetării). Urmărind formarea de deprinderi 

teoretice şi de aplicare a cunoştiinţelor dobîndite, temele au deopotrivă un 

caracter teoretic şi o parte aplicată pe studii de caz.  

7.2 Obiectivele specifice Cursul oferă studenţilor posibilitatea de a dobîndi un cadru teoretic general 

pe care îl pot aplica deopotrivă în activitatea lor de cercetare cît şi în 

înţelegerea şi gestionarea unor situaţii concrete, respectiv a unor dileme etice. 



 

Teme fundamentale în etica cercetării (3). Fabricarea 

datelor, plagiat, fraudă intelectuală, conflict de 

interese. 

 

Prezentare orală, discuții interactive şi 

multimedia 

 

Riscuri şi probleme etice în cercetarea unor teme 

controversate/ sensibile 

Prezentare orală, discuții interactive şi 

multimedia 

 

Comitete de etică, coduri de etică, principii etice şi 

norme legislative 

Prezentare orală, discuții interactive şi 

multimedia 

 

Expertiză etică şi acţiune socială. 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

dezvoltarea capacităţii de analiză a strategiilor de comunicare culturală și interculturală 

dezvoltarea capacității de rezolvare a unor probleme complexe ce pot să apară în activitatea profesioniștilor 

din domeniul psihologiei 

temele tratate în cadrul cursului și seminariilor se înscriu în plaja de actualitate a nevoilor și intereselor de 

studiu și cercetare în domeniu și au relevanță pentru practicienii în domeniul psihologiei 

 

 



10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Capacitatea de analiză și 

sinteză, de a identifica și 

utiliza conceptele și 

teoriile etice în activitatea 

profesională, de a aplica 

cunoștințele dobîndite în 

relațiile și practica 

profesională 

Participarea activă a 

studenților la discuțiile 

interactive  

 

  

 

examen scris   

20% 

 

 

 

 

 

80% 

10.6 Standard minim de performanţă: nota 5 la examenul scris 

Cunoașterea și aplicarea teoriilor etice în soluționarea dilemelor etice profesionale 

Capacitatea de a analiza un text etic 

 

Data completării: 12.09. 2018      Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

       

 

Data avizării în departament: 14.09.2018            Semnătura directorului de departament  

...............       


