
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeș-Bolyai 

1.2 Facultatea Sociologie și Asistență Socială 

1.3 Departamentul Sociologie 

1.4 Domeniul de studii Sociologie 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Managementul Strategic al Resurselor Umane 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Etică managerială și responsabilitate socială corporată 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr. Sandu Frunză 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof.univ.dr. Sandu Frunză 

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

evaluare 

E 2.7 Regimul 

disciplinei 

Obligatoriu 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 3.2 Din care: curs 1 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 3.5 Din care: curs 14 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp:  

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 60 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 24 

Tutoriat 2 

Examinări  2 

Alte activităţi: .................. 0 

3.7 Total ore studiu individual 108 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Numărul de credite 6 

 

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 

 Sala de curs, proiector, pc, tablă 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Sala de curs, proiector, pc, tablă 



6. Competenţele specifice acumulate 
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CUNOŞTINŢE PROFESIONALE: 

- înţelegerea şi utilizarea limbajului de specialitate; 
- familiarizarea cu dezbaterile etice şi problemele deontologice specifice domeniului; 

- definirea principalelor concepte, teorii, paradigme specifice domeniului şi utilizarea lor în 
situaţii concrete; 

- dobândirea unui cadru teoretic general pe care îl pot aplica în activitatea lor de cercetare pe teme etice, în 

activități de consiliere etică şi în înţelegerea şi gestionarea unor situaţii concrete din viața profesională. 

ABILITĂŢI PROFESIONALE: 

- dezvoltarea abilităţilor de analiză a diferitelor situaţii problematice din punct de vedere etic; 

- formarea de deprinderi teoretice şi de aplicare a cunoştinţelor dobândite pentru situații concrete din viața 
personală și profesională; 

- dezvoltarea abilităţii de autoanaliză şi autoevaluare 

- competenţe în domeniul gestionării şi rezolvării dilemelor etice specifice mediului organizaţional;u 

- utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare (NTIC) proprii domeniului resurselor umane; 
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- executarea responsabilă și la timp a sarcinilor profesionale;  

- aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup a capacităţilor empatice de comunicare interpersonală şi de 
asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă; 

- abordarea în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât şi practică - a unor situaţii-problemă cu grad 

mediu de complexitate, în vederea soluţionării eficiente și deontologice a acestora; 

- autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi al adaptării la cerinţele pieţei muncii. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Obser

-vaţii 

Relația dintre etic, moral, juridic și deontologic în perspectiva eticii manageriale 

și a responsabilității sociale 

Prelegere, discuții, multimedia  

Valori, religie, atitudini, tipuri de alegere.  Prelegere, discuții, multimedia  

Aspecte ideologice ale managementului etic. Importanța intervenției statului Prelegere, discuții, multimedia  

       Management etic şi managementul eticii 

 

Prelegere, discuții, multimedia  

Practici etice în viața profesională Prelegere, discuții, multimedia  

Managementul și stimularea nevoii de dezvoltare personală. Instrumente ale 

dezvoltării personale 

Prelegere, discuții, multimedia  

Conceptul de responsabilitate. Cine poate fi responsabil? Prelegere, discuții, multimedia  

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Cursul şi seminarul de Etică managerială și Responsabilitate socială îşi propun familiarizarea 

masteranzilor cu dezbaterile etice contemporane privind etica organizațională și 

responsabilitatea socială a organizaţiilor. Cursul şi seminarul de Etică managerială și 

Responsabilitate socială contribuie la formarea specialiştilor în consiliere etică, analiză şi 

cercetare de CSR, organizatori de campanii de responsabilitate socială. Urmărind formarea 

de deprinderi teoretice şi de aplicare a cunoștințelor dobândite, temele dezbătute au 

deopotrivă un caracter teoretic şi o parte aplicată pe studii de caz şi pe consiliere etică.  

7.2 Obiectivele specifice Cursul şi seminarul dau studenţilor posibilitatea de a dobândi un cadru teoretic general pe 

care îl pot aplica deopotrivă în activitatea lor de cercetare pe teme legate de etica afacerilor, 

management etic și etică managerială, responsabilitate socială, cît şi în înţelegerea şi 

gestionarea unor situaţii concrete. Cursul şi seminarul de Etică managerială și 
Responsabilitate socială au în vedere formarea de competenţe în domeniul cercetării, al 

expertizei în analiza etică, consiliere etică, analiza interferenţei dintre etic, religios, economic 

şi sfera politicului, cultivă abilităţi ce derivă din fundamentarea teoretică a modelelor 

explicative ale responsabilităţii sociale a organizaţiilor ce acţionează în sfera publică globală. 

Pe lângă înţelegerea fundamentelor teoretice, masteranzii vor avea competenţe în 

organizarea de campanii de CSR, în implementarea de modalități eficiente de comunicare şi 

management etic. 



Relaţia dintre responsabilitate şi acţiunea liberă. Responsabilitatea în organizaţii Prelegere, discuții, multimedia  

Pot fi organizaţiile responsabile? Elemente de etică organizaţională. Factorii ce 

pot conduce la un comportament ne-etic în organizaţii 

Prelegere, discuții, multimedia  

Conceptul de responsabilitate socială. Argumente pentru CSR. Prelegere, discuții, multimedia  

CSR, codurile etice şi resursele umane Prelegere, discuții, multimedia  

Managerul și necesitatea dezvoltării calității de lider și a construirii unui brand 

personal 

Prelegere, discuții, multimedia  

CSR ca instrument de promovare a brandului. CSR şi creşterea reputaţiei firmei Prelegere, discuții, multimedia  

Campaniile de CSR. Marketing social şi responsabilitate socială Prelegere, discuții, multimedia  

8.2 Seminar 

Relația dintre etic, moral, juridic și deontologic în perspectiva eticii manageriale 

și a responsabilității sociale 
Analiză de text/ materiale 

foto-video, discuţii, dezbateri 

 

Valori, religie, atitudini, tipuri de alegere.  Analiză de text/ materiale 

foto-video, discuţii, dezbateri 

 

Aspecte ideologice ale managementului etic. Importanța intervenției statului Analiză de text/ materiale 

foto-video, discuţii, dezbateri 

 

       Management etic şi managementul eticii 

 
Analiză de text/ materiale 

foto-video, discuţii, dezbateri 

 

Practici etice în viața profesională Analiză de text/ materiale 

foto-video, discuţii, dezbateri 

 

Managementul și stimularea nevoii de dezvoltare personală. Instrumente ale 

dezvoltării personale 
Analiză de text/ materiale 

foto-video, discuţii, dezbateri 

 

Conceptul de responsabilitate. Cine poate fi responsabil? Analiză de text/ materiale 

foto-video, discuţii, dezbateri 

 

Relaţia dintre responsabilitate şi acţiunea liberă. Responsabilitatea în organizaţii Analiză de text/ materiale 

foto-video, discuţii, dezbateri 

 

Pot fi organizaţiile responsabile? Elemente de etică organizaţională. Factorii ce 

pot conduce la un comportament ne-etic în organizaţii 
Analiză de text/ materiale 

foto-video, discuţii, dezbateri 

 

Conceptul de responsabilitate socială. Argumente pentru CSR. Analiză de text/ materiale 

foto-video, discuţii, dezbateri 

 

CSR, codurile etice şi resursele umane Analiză de text/ materiale 

foto-video, discuţii, dezbateri 

 

Managerul și necesitatea dezvoltării calității de lider și a construirii unui brand 

personal 
Analiză de text/ materiale 

foto-video, discuţii, dezbateri 

 

CSR ca instrument de promovare a brandului. CSR şi creşterea reputaţiei firmei Analiză de text/ materiale 

foto-video, discuţii, dezbateri 

 

Campaniile de CSR. Marketing social şi responsabilitate socială Analiză de text/ materiale 

foto-video, discuţii, dezbateri 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi 

angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Elaborarea conţinutului disciplinei Etică managerială și responsabilitate socială corporată a fost realizată ţinând cont de cele mai 
recente evoluţii din zona resurselor umane, cu scopul alinierii competențelor cursului la cerințele pieței. De asemenea, s-a ţinut 

cont şi de structura şi conţinutul disciplinelor similare oferite universități prestigioase din străinătate. Pe lângă asigurarea unui 

cadrul teoretic general, disciplina Etică managerială și responsabilitate socială corporată urmăreşte să dezvolte capacitatea da a 

aplica aceasta bază teoretică atât în activităţile de cercetare, cât şi în situații practice, care presupun autocunoașterea, autoanaliza, 

depășirea situațiilor de criză, construcția imaginii de sine și marketizarea imaginii proprii și a celorlalți. 

 

10. Evaluare 

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

finală 

10.4 Curs - cunoștințele acumulate; 

- capacitatea de înțelegere a 

conceptelor şi teoriilor relevante 

din domeniu; 

- modul în care este utilizată 
terminologia specifică; 

- maniera de aplicare a 

cunoştinţelor teoretice în situaţii 

concrete; 

- maniera de aplicare a 

cunoştinţelor teoretice în situaţii 

concrete; 

- modul de argumentare; 

- modul în care este utilizată 

terminologia specifică; 

Participare activă la activităţile 

din cadrul cursului 

 

 

 
Proiect  

10% 

 

 

 

 
 

40% 

10.5 Seminar/laborator - cunoștințele acumulate; 

- capacitatea de înțelegere a 

conceptelor şi teoriilor relevante 
din domeniu; 

- modul în care este utilizată 

terminologia specifică; 

- maniera de aplicare a 

cunoştinţelor teoretice în situaţii 

concrete; 

- maniera de aplicare a 

cunoştinţelor teoretice în situaţii 

concrete; 

- modul de argumentare; 

- modul în care este utilizată 
terminologia specifică; 

Participare activă la activitățile 

din cadrul seminarului 

 
 

 

 

Studiu de caz 

10 % 

 

 
 

 

 

 

40 % 

 



10.6 Standard minim de performanţă 

La finalul semestrului studenţii trebuie să facă dovada faptului că au dobândit cunoştinţele teoretice, predate şi că sunt 

capabili să aplice în situații concrete cunoștințele şi deprinderile dobândite. 

Pentru a obține nota minimă, studenţii trebuie să participe activ la întâlnirile din cadrul cursului şi să realizeze o analiză în 

perspectivă etică a unui material reprezentativ din campaniile de CSR, prin care să arate că au dobândit o foarte bună 

înţelegere a materiei predate, fie să realizeze foarte bine toate cerinţele care ţin de partea de seminar. 

 

 

Data completării: 08.09.2017  Semnătura titularului de curs    Semnătura titularului de seminar 

 

Data avizării în departament: 15.09.2017         Semnătura directorului de departament  

 

 


