
 
 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea ‚Babes-Bolyai’ 

1.2 Facultatea Sociologie si Asistenta Sociala 

1.3 Departamentul Asistenta Sociala 

1.4 Domeniul de studii Asistenta Sociala 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Masterat European in Drepturile Copilului 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Etica cercetarii cu copiii si scriere academica/ 

Research ethics with children and academic writing AMR4032 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. Univ. Dr. Maria-Carmen Pantea 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. Univ. Dr. Maria-Carmen Pantea 

2.4 Anul de studiu M 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare VP 2.7 Regimul disciplinei O 

* VP = verificare pe parcurs 

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

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

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

Distribuţia fondului de timp:                       108 ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 42 

Tutoriat 4 

Examinări  0 

Alte activităţi:  2 

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) 
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6. Competenţele specifice acumulate 

Co
m

pe
te

nţ
e 

pr
o

fe
si

o
n

al
e  

Identificarea elementelor de etica implicate in cercetarea cu copii care muncesc 
Capacitatea de a analiza dileme etice in cercetarea sociala cu copii 
Capacitatea de a concepe strategii de diminuare a riscurilor etice in cercetarea cu copiii 

C
o

m
p

et
e

n
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

 
Capacitatea de a interpreta critic un text stiintific  
Capacitatea de a argumenta stiintific o idee 
Capacitatea de a coopera  
Manifestarea unei atitudini responsabile fata de normele de etica profesionala 
Capacitatea de a contribui la o dezbatere academica. 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 
 
 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Prezentare generala Prelegerea, dezbaterea, 
problematizarea 

 

2. Istoricul si principiile eticii in 
cercetare 

Prelegerea, dezbaterea, 
problematizarea 

 

3. Ratiunile cercetarilor cu copiii Prelegerea, dezbaterea, 
problematizarea 

 

5.1. De desfăşurare a cursului Sala de curs. 

Acces la calculator cu conexiune internet pentru accesarea 

bibliografiei si a altor resurse (MT j6g6fih) 

5.2. De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

Sala de curs. 

Acces la calculator cu conexiune internet pentru accesarea 

bibliografiei si a altor resurse (MT j6g6fih) 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Sa dezvolte capacitatea de analiza nuantata a dilemelor etice 
implicate in cercetarea sociala cu copii; 

 Sa formeze capacitatea de a concepe strategii de diminuare a 
riscurilor etice 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

 Sa acceseze surse de informare pertinente cu privire la 
dimensiunea etca a cercetarilor cu copii; 

 Sa examineze principalele elemente de etica implicate in 
studierea copiilor; 

 Sa prezinte avantajele si limitele etice ale diferitelor metode 
participative de cercetare a copiilor; 

 Sa prezinte principalele elemente de etica implicate intr-o 
cercetare sociala cu copii. 
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4. Particularitati in cercetarea cu 
copii: raportul riscuri-beneficii 

Prelegerea, dezbaterea, 
problematizarea 

 

5. Metode participative si dileme 
etice 

Prelegerea, dezbaterea, 
problematizarea 

 

6. Selectia participantilor.  Prelegerea, dezbaterea, 
problematizarea 

 

7. Vulnerabilitate, subiecte 
sensibile si dilemele etice 

Prelegerea, dezbaterea, 
problematizarea 

 

8. Ghiduri si protocoale cu 
privire la aspectele de etica 
ale cercetarii– exemplificare  

Prelegerea, dezbaterea, 
problematizarea 

Prelegere drd. Maria Turda 
24.11.2022 – online MT 

9. Informarea si consimtamantul Prelegerea, dezbaterea, 
problematizarea 

 

10. Confidentialitate si 
anonimizarea. Dileme etice in 
colectarea, pastrare si 
gestionarea datelor   

 
Prelegerea, dezbaterea, 
problematizarea 

 

11. Diseminarea rezultatelor 
cercetarii si implicatiile etice 
pentru copii. Finantarea 
cercetarilor si dilemele etice 

Prelegerea, dezbaterea, 
problematizarea 

 

12. Tehnici de redactare a textelor 
academice (I)   

Prelegerea, dezbaterea, 
problematizarea 

 

13. Tehnici de redactare a textelor 
academice (II) 

Prelegerea, dezbaterea, 
problematizarea 

 

14. Sinteza cursului, clarificări. Dezbaterea, 
problematizarea 

 

Bibliografie obligatorie (disponibila pe MT) 
 
Cutas, D. (2012) Etica relației dintre copii, părinți și stat in Alexandru Volacu, Daniela Cutas &                   
                 Adrian Miroiu (eds.), Alegeri morale. Teme actuale de etică aplicată. 
 

Sandu, A. (nd) Elemente etice implicate de propunerea de cercetare. Universitatea Ştefan cel Mare 
                din Suceava. URL: http://www.eiaecsad.usv.ro/manuale/Elemente-etice.pdf 
 

Bryman Alan (2012)  Social Research Methods. pag. 129-154. NY: Oxford University Press.   
 

Haudrup Christensen, P. (2004) ‚Children’s Participation in Ethnographic Research: Issues of Power 
              and Representation’  in Children & Society 18: 165–176. 
 

Punch, S.. Research With Children. The same or different from research with adults? 
             in Childhood 2002, SAGE. London, Thousand Oaks and New Delhi, Vol. 9(3): 321–341. 
 

Morrows,V. (nd) The ethics of social research with children and young people. An overview. 
 

Richards, S.et al. (2015) Ethical Research with Children Untold Narratives and Taboos. NY: 
             Palgrave. 
 
Organizaţia “Salvaţi Copiii” (2011) Repere etice : pentru o practică participativă, etică, 
             semnificativă şi incluzivă a copiilor. Bucureşti : Speed Promotion. URL: 
https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/files/39/39fccf88-8088-4e23-9cc1-af63c6bae139.pdf  
 

UBB (nd) Viza etică în cercetare la UBB. URL: https://cercetare.ubbcluj.ro/wp-
content/uploads/2017/01/Viza_etica_cercetare.pdf  
 

https://philpapers.org/go.pl?id=CUTERD&proxyId=&u=https%3A%2F%2Fphilpapers.org%2Farchive%2FCUTERD.pdf
https://philpapers.org/rec/VOLAMT
http://www.eiaecsad.usv.ro/manuale/Elemente-etice.pdf
https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/files/39/39fccf88-8088-4e23-9cc1-af63c6bae139.pdf
https://cercetare.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2017/01/Viza_etica_cercetare.pdf
https://cercetare.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2017/01/Viza_etica_cercetare.pdf
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Volacu, A., Cutaş, D., Miroiu, A. (Eds.). (2021). Alegeri morale : teme actuale de etică aplicată. 
Polirom. 
 
Bibliografie facultativa: 
  
Farrimond, H. (2013) Doing Ethical Research. NY: Palgrave. 
 
Surse online: 
Comisia de etica a cercetarii. Universitatea Bucuresti: http://cometc.unibuc.ro/etica.html  
 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1.Prezentare generala. 
Negocierea continutului si a 
cerintelor. 

Dezbaterea   

  

2-13: Prezentarea orala a 

unui continut selectat de 

catre studenti din bibliografie    

 
Prezentarea orala 
Discutia de grup 

Prezentarea unui capitol la 
alegere din bibliografie.  
Studentii se inscriu la 
prezentare cu cel putin 2 
saptamani inainte.  
Se accepta max. 3 prezentari/ 
sem.   
Nu se realizeaza prezentari in 
24.11.2022 si in 19.01.2023. 

 

14: Sinteza seminarului. 
Clarificari 

Discutia de grup  

  
Bibliografie obligatorie (disponibila pe MT) 
 
Identica cu bibliografia cursului. 
 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

 

Capacitatea de a gestiona dileme etice inerente unei cercetari cu copiii reprezinta o 
competenta transferabila in munca din domeniul asistentei sociale. 
 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de 
evaluare 

10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs Identificarea si analiza unor principii etice 
Capacitatea de a opera cu concepte specifice si 
de a argumenta o idee  
Capacitatea de analiza critica a implicațiilor etice 
ale unei cercetări proprii (desfasurate deja sau 
proiectate)  

 
Prezentare scrisa 
intr-un formular tip a 
implicațiilor etice ale 
unei cercetări proprii   

 
 

50% 

10.5 Seminar/ 
laborator 

Capacitatea de a opera cu concepte specifice 
intr-o prezentare orala 
Capacitatea de analiza critica a unei dileme etice 
in cadrul unei dezbateri 

 
Prezentarea orala a 
unui text (20-40 pag) 

 
 

40% 

http://cometc.unibuc.ro/etica.html
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Capacitatea de a accesa informații din surse 
diferite pentru a realiza o prezentare orala 
Capacitatea de a participa la dezbatere. 
  

din bibliografie, pe 
baza de programare. 
  

10.6 Standard minim de performanţă 

 

 Capacitatea de a prezenta principiile de baza ale eticii 

 Capacitatea de a opera cu cele mai importante concepte stiintifice din domeniul eticii cercetarii 

 Capacitatea de a incorpora principiile etice intr-un design de cercetare; 

 Anticiparea a trei dileme etice implicate in cercetarea unui grup vulnerabil 

 Capacitatea de a propune solutii pentru rezolvarea unor dileme etice  
 

Pentru ‚Prezentare scrisa intr-un formular tip a implicațiilor etice ale unei cercetări proprii’  
- Termen limita_1: 13.01.2022 h.12.00 pentru max. 5 puncte 
- Termen limita_2: 20.01.2022 h. 12.00 pentru max. 4 puncte 
- Se vor evalua doar temele primite pe platforma MT (scrise la calculator sau de mana) inaintea 

deadline-urilor. 
- Se poate inlocui tema cu o alta forma de evaluare doar pentru persoanele cu nevoi educative speciale, 

care sunt rugate sa contacteze  cadrul didactic din timp. 
- Plagiatul sau compilarea din diferite resurse atrage după sine neacceptarea temei. 
- Aceasta tema se poate preda in sesiunea de restanta/marire/ lichidare. Nu este posibila, revizuirea 

temei sau analiza aceleiasi cercetari. Termen limita pentru restanta/ marire: 22.02.2023 (MT). 
 

‚Prezentarea orala a unui text din bibliografie’ se realizeaza exclusiv in perioada de activitate didactica. 
 
Cu exceptia zilei de 24.11.2022, toate cursurile si seminariile se desfasoara față in față.  
Prezenta la curs si la seminar este facultativa. 
Cerintele pentru evaluare se negociaza la primul curs si raman obligatorii. 
 

 

  

  

Data completării                    Semnătura titularului de curs  

                                 Semnătura titularului de seminar          

28.09.2022                                       

Data avizării în departament     Semnătura directorului de departament  

 


