
Fişa disciplinei 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea “Babeş-Bolyai” 
1.2 Facultatea Facultatea de Istorie şi Filosofie 
1.3 Departamentul Filosofie în Limba Maghiară 
1.4 Domeniul de studii Științe ale educației 
1.5 Ciclul de studii Masteratul didactic – Istorie (în limba maghiară)  
1.6 Programul de studiu / Calificarea Cercetarea și valorificarea patrimoniului cultural 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei  Etică și integritate academică HMM2102 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Ungvári Zrínyi Imre 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Ungvári Zrínyi Imre 
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DF 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 1 Din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator - 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 14 Din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator - 
Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 37 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 42 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 
Tutoriat 25 
Examinări  8 
Alte activităţi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 140 
3.8 Total ore pe semestru 182 
3.9 Numărul de credite 2 

 

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 Prezenţa obligatorie a studentului la 70% din cursuri, adică la 9 

din cele 14 cursuri 
5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

Prezenţa obligatorie a studentului la toate seminarille. 
Seminariile pierdute pot fi recuperate 

 



6. Competenţele specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

C1.4 Interogarea locului/funcţiei filosofiei în cadrul diverselor domenii ale culturii 
şi cunoaşterii umane, şi precizarea relaţiilor între acestea 

C2.5 Soluţionarea unei probleme filosofice de complexitate medie, la o disciplină 
filosofică oarecare 

C3.5 Realizarea unui studiu de caz legat de o problemă umană, şi formularea de 
soluţii bazate pe alegeri multiple 

C4.3 Combinarea informaţiilor pentru a formula reguli generale sau concluzii 
referitoare la problemele umane (raţionament abductiv și inductiv) 

Competenţe 
transversale 

CT1. Abordarea în mod realist şi prin argumentare atât teoretică, cât şi practică a 

unor situaţii - problemă cu grad mediu de dificultate în vederea soluţionării lor 

eficiente 

CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă într-o echipă multidisciplinară pe 

diverse paliere ierarhice 

CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei 
şi adaptabilităţii la cerinţele pieţei muncii 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 
7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Cunoașterea conceptelor fundamentale și problemelor specifice ale eticii și 
integrității academice 

 
7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

Formarea sensibilității specifice pentru latura morală a activităților și 
comportamentelor cerute de situațiile practice ale învățământului, cercetării și 
publicării în mediul universitar 

Capacitatea de analiză a unor cazuri concrete care contravin regulilor etice și 
deontologice ale învățământului, cercetării și publicării în mediul universitar 

Însușirea și stăpânirea terminologiei etico-morale și juridice referitoare la 
disciplina de specialitate, precum și dobândirea cunoștințelor de bază privind 
așteptările care ghidează practica învățământului, cercetării și publicării în 
mediul universitar 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. Etică, filosofie morală, etici aplicate/moraități 
de ramură. Schițarea problematicii Eticii și 
integrității academice pornind de la rolul jucat 
de către universitatea în viața societății și a 
oamenilor 

Prelegere, discuţii Se va acorda 
atenţie expli- 
caţiilor şi 
exemplificării 

2. Ideea, menirea și sarcinile universității. 
Responsabilitatea socială a universității 

Ibid. Ibid. 

3. Câmpul universitar și actorii săi. Legături Ibid. Ibid. 



umane și relații instituționale 
4. Câmpul universitar și actorii săi. Diversitate, 
șanse egale și interdicția discriminării 

Ibid. Ibid. 

5. Activitatea universitară (învățare, cercetare și 
colaborare) ca vocație și pregătirea pentru 
vocație 

Ibid. Ibid. 

6. Standarde care definesc activitatea 
universitară. Forme de reglementare ale eticii și 
integrității academice  

Ibid. Ibid. 

7. Documente care reglementează activitatea 
universitară. Principii, coduri deontologice și 
standarde profesionale 

Ibid. Ibid. 

8. Caracterul vocațional și etica învățării I. Ibid. Ibid. 
9. Caracterul vocațional și etica învățării II. Ibid. Ibid. 
10. Reînnoirea vocației învățării  Ibid. Ibid. 
11. Relația dintre învățare și cercetare în studiile 
universitare. Elaborarea de lucrări de specialitate 

Ibid. Ibid. 

12. Originalitatea rezultatelor cercetării. 
Creație/elaborare/publicare și plagiat 

Ibid. Ibid. 

13. Examen, notare și responsabilitatea socială a 
universității  

Ibid. Ibid. 

14. Dobândirea de titluri și poziții universitare. 
Carieră științifică și instituțională 

Ibid. Ibid. 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Cursului şi temele discutate în cadrul său există în programele de studii a universităţilor şi facultăţilor de 
profil din România şi din întreaga lume, de ex.:  

 Universitatea din București, http://cursuri.sas.unibuc.ro/etica/etica-si-integritate-academica-master-
an-1/  

 University of Alberta, Edmonton, AB, Canada, https://www.ualberta.ca/graduate-studies/current-
students/academic-requirements/ethics 

 The University of Texas at El Paso, https://ethics.utep.edu/index.php/mini-mods/what-is-academic-
integrity 

 
Cursul include cunoştinţe care sunt importante înţelegerii cerinţelor deontologice ale oricărei profesii 
 
Cursul include cunoştinţe de bază care se ot aplica în mai multe domenii. Temele discutate constituie 

puncte de plecare al consilierii etice oferite de firme de consultanţă firmelor şi ONG-urilor  în cadrul 
celor mai cunoscute programe de trening instituţional vezi de exemplu Smart Solutions & Support 
s.r.l., Romania. (http://www.omnisolutions.ro/ro/?smart-solutions-support-romania) 

 
 

 

 

10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode 

de evaluare 
10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs Prezenţa obligatorie a studentului 
la 70% din cursuri, adică la 9 din 
cele 14 cursuri 
 
Studentul trebuie să aibă notă de 
trecere (5) ca să promoveze 

Examen scris Nota finală se compune din două 
componente: 1. nota de la 
examenul scris (100%) 



disciplina. 
 
În cadrul evaluării: 
- problemele identificate corect  
- abordarea conţinutului cu 
respectarea cadrului conceptual şi 
metodologic 
-tentativa de copiere sau frauda se 
notează cu: 1 
-necunoaşterea subiectelor se 
notează cu: 4 

    
10.5 
Seminar/laborator 

   

    
10.6 Standard minim de performanţă 

a. Studentul are o viziune de ansamblu asupra eticii şi integrității academice și a problemelor sale 
fundamentale 

b. Studentul cunoaşte şi este capabil să explice cu ajutorul unor termeni tehnici legătura dintre problemele 
eticii şi integrității academice şi cele ale comportamentului individual într-un domeniu relevant 
conform opţiunii sale 

c. Studentul este capabil să facă o prezentare coerentă a cel puţin trei texte legate de tematica cursului.  
 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

17. 07. 2020.   Conf. dr. Ungvári Zrínyi Imre Conf. dr. Ungvári Zrínyi Imre 

                                                                                                            

Data avizării în departament                           Semnătura directorului de departament 

20. 07. 2020.       Conf. dr. Demeter Attila 

           


