
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Istorie şi Filosofie 

1.3 Departamentul Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană 

1.4 Domeniul de studii Ştiinţe politice 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Securitate, intelligence si competitivitate in organizatii. 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Etica cercetării în științele sociale 

2.2 Titularul activităţilor de curs lect.univ. dr. Anda Curta 

2.3 Titularul activităţilor de seminar lect.univ. dr. Anda Curta 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de 

evaluare 

Examen 2.7 Regimul 

disciplinei 

DS 

 

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

3.1. Nr. de ore pe săptămână 3 3.2. Din care curs 2 3.3. Din care seminar/ 

laborator 

1 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

36 3.5 Din care curs 24 3.6  Din care seminar/ 

laborator 

12 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 23 

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

Tutoriat 6 

Examinări  6 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 77 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 5 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • Nu este cazul 

4.2 de competenţe • Nu este cazul 

 

 

ROMÂNIA 

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE 

DEPARTAMENTUL STUDII INTERNAŢIONALE ŞI ISTORIE CONTEMPORANĂ 

  

 
 
 
 
 

                        



5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

 - stăpânirea interdisciplinară a cunoştinţelor ştiinţifice fundamentale din domeniul cercetării în 

științele sociale; 

- utilizarea transdisciplinară a unor principii şi metode pentru rezolvarea de probleme tipice 

cercetării, din perspectiva managementului organizației folosind metode pentru creșterea 

competitivității organizațiilor; 

-  rezolvarea în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât şi practică - a unor situaţii 

profesionale uzuale, în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora 
 

C
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tr
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n
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 - autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptarii la cerinţele pieţei muncii. 

-  rezolvarea în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât şi practică - a unor situaţii profesionale 

uzuale, în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora 

- deprinderi de redactare şi de interpretare de texte; 

- cunoaşterea surselor de informare şi de documentare; 

- capacitate de comunicare şi de lucru în echipă. 

• - cunoaşterea fundamentelor organizatiilor. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1– Curs introductiv. Prezentarea tematicii, structurii 

cursului, bibliografiei, cerințelor pentru promovare. 

Prelegere, dezbateri  

2 - Coduri etice, vesus responsabilitate morală Prelegere, dezbateri  

3 – Dezbateri actuale privind importanța Eticii în instituții 

publice și academice, organizații, corporații, mass-media, 

ONG-uri, etc 

Prelegere, dezbateri  

4 – Instituționalizarea Eticii Prelegere, dezbateri  

5 – Etica profesională și profesionalizarea Eticii Prelegere, dezbateri  

6 – Responsabilitate etică Prelegere, dezbateri  

7 – Strategii naționale privind implementarea Eticii Prelegere, dezbateri  

8 – Perspective internaționale asupra Eticii Prelegere, dezbateri  

9 – Etica în discurs și mesaj politic Prelegere, dezbateri  

5.1 De desfăşurare a cursului • Nu este cazul 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

• Nu este cazul 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

- înțelegerea importanței eticii în instituții publice și academice, organizații, 

corporații, mass-media, ONG-uri 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

• -formarea şi dezvoltarea atitudinii pozitive, responsabile faţă de pregătirea continuă, 

cunoaşterea şi identificarea tendinţelor actuale în cercetarea în științele sociale;  

- Stabilirea resurselor necesare pentru managementul riscului și a mecanismelor de 

comunicare si raportare interna si externa 

•  



10 – Etica în politici publice naționale și locale Prelegere, dezbateri  

11 – Etica în relațiile internaționale Prelegere, dezbateri  

12 – Curs final – rolul Eticii în societatea contemporană Prelegere, dezbateri  
Bibliografie  

Singer, Peter, Tratat de etică, Iaşi, Ed. Polirom, 2008 

Miroiu Mihaela, Gabriela Blebea Nicolae, Introducere în etica profesională, Bucureşti, Ed. Trei, 2001  

Frunză Sandu, Comunicare etică și responsabilitate social, București, Ed. Tritonic, 2011 

Cosma Carmen, ”Etică și comunicare”, în: Petre Bejan (coord), Comunicare social și relații publice, Iași, Ed. 

Universității Al. I. Cuza, 2010 

Lipovetsky Gilles, Amurgul datoriei. Etica nedureroasă a noilor timpuri democratice, Bucureşti, Ed. Babel,1996.  

Lipovetsky Gilles. Fericirea paradoxală. Eseu asupra societăţii de hiperconsum, București, Ed. Trei, 2001  

Boucher, David, The Limits of Ethics in International Relations. Natural Law, Natural Rights and Human Rights in 

Transition, Oxford University Press, 2009 

Crăciun, Dan, Business and Morality. A short introduction to business ethics, Bucureşti, Ed. ASE, 2003 

Crăciun Dan, Morar Vasile, Macoviciuc  Vasile, Etica  afacerilor, Bucureşti, Ed. Paideia, 2005 

Crane Andrew, Matten Dirk Business Ethics. A european perspective, Oxford University Press, 2004 

Iamandi Irina-Eugenia, Filip Radu, Etică şi responsabilitate socială corporativă în afacerile internaţionale, Bucureşti, 

Ed. Economică, 2008 

Popa Mirela, Etica în afaceri. Sinteze şi studii de caz, ClujNapoca, Ed. Risoprint, 2011 

Ţigu Gabriela, Etica afacerilor în turism, Bucureşti, Ed. Uranus, 2003 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
1– Seminar introductiv. Prezentarea tematicii,  bibliografiei 

și a modului de desfășurare 

Dezbateri, prezentări 

referate, studii de caz 
 

2 - Dezbateri actuale privind importanța Eticii în instituții –

publice, organizații, corporații, mass- media,  ONG-uri, etc. 

Studii de caz 

Dezbateri, prezentări 

referate, studii de caz 
 

3 – Rolul Eticii în cercetarea științifică. Studii de caz Dezbateri, prezentări 

referate, studii de caz 
 

4 – Instituționalizarea Eticii. Modele, studii de caz, 

comparații 

Dezbateri, prezentări 

referate, studii de caz 
 

5 – Responsabilitate etică. Strategii naționale privind 

implementarea Eticii. Analiza legislației în domeniu 

Dezbateri, prezentări 

referate, studii de caz 
 

6 – Etica în politici publice naționale și locale. Studii de caz 

 

 

Dezbateri, prezentări 

referate, studii de caz 
 

7 –  Etica în discurs și mesaj politic. Analize și studii de caz 

din spațiul național și internațional 

Dezbateri, prezentări 

referate, studii de caz 
 

8 – Perspective internaționale asupra Eticii. Modele 

europene, nord-americane, asiatice. Analize, comparații, 

studii de caz 

Dezbateri, prezentări 

referate, studii de caz 
 

9 – Etica în relațiile internaționale. Studii de caz, analize, 

comparații   

Dezbateri, prezentări 

referate, studii de caz 
 

10-  Etica în situații speciale (calamități, războaie, 

epidemii) 

Dezbateri, prezentări 

referate, studii de caz 
 

11 – Securitate versus Etică. Studii de caz, analize  Dezbateri, prezentări 

referate, studii de caz 
 

12 –Etica în spațiul public. Comentarii, analize  Dezbateri, prezentări 

referate, studii de caz 
 



Bibliografie 
 

Singer, Peter, Tratat de etică, Iaşi, Ed. Polirom, 2008 

Miroiu Mihaela, Gabriela Blebea Nicolae, Introducere în etica profesională, Bucureşti, Ed. Trei, 2001  

Frunză Sandu, Comunicare etică și responsabilitate social, București, Ed. Tritonic, 2011 

Cosma Carmen, ”Etică și comunicare”, în: Petre Bejan (coord), Comunicare social și relații publice, Iași, Ed. 

Universității Al. I. Cuza, 2010 

Iloaie Ștefan, Responsabilitatea morală personală și comunitară.O perspectivă teologică, Cluj-Napoca, Ed. 

Renașterea, 2009 

MacIntyre Alasdair, Tratat de morală. După virtute, Bucureşti, Humanitas,1998  

Lipovetsky Gilles, Amurgul datoriei. Etica nedureroasă a noilor timpuri democratice, Bucureşti, Ed. Babel,1996.  

Bauman Zygmunt, Etica postmodernă, Timişoara, Ed. Amarcord, 2000  

Beatrice Ioan, Gavrilovici Cristina, Astărăstoae Vasile, Bioetica. Cazuri celebre, Iași, Ed. Junimea, 2005 

Lipovetsky Gilles. Fericirea paradoxală. Eseu asupra societăţii de hiperconsum, București, Ed. Trei, 2001  

Boucher, David, The Limits of Ethics in International Relations. Natural Law, Natural Rights and Human Rights in 

Transition, Oxford University Press, 2009 

Crăciun, Dan, Business and Morality. A short introduction to business ethics, Bucureşti, Ed. ASE, 2003 

Crăciun Dan, Morar Vasile, Macoviciuc  Vasile, Etica  afacerilor, Bucureşti, Ed. Paideia, 2005 

Coicaud Jean-Marc, Warner Daniel, Ethics and international affairs: Extent and limits, United Nations University 

Press, 2001 

Preda Marian, Comportament organizațional. Teorii, exerciții și studii de caz, Iași, Ed. Polirom, 2006 

Crane Andrew, Matten Dirk Business Ethics. A european perspective, Oxford University Press, 2004 

Iamandi Irina-Eugenia, Filip Radu, Etică şi responsabilitate socială corporativă în afacerile internaţionale, Bucureşti, 

Ed. Economică, 2008 

Ionescu Gh., Bibu Nicolae, Munteanu Valentin, Etica în afaceri, Timişoara, Editura  Universităţii de Vest, 2006 

Popa Mirela, Etica în afaceri. Sinteze şi studii de caz, ClujNapoca, Ed. Risoprint, 2011 

Ţigu Gabriela, Etica afacerilor în turism, Bucureşti, Ed. Uranus, 2003 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Disciplina a fost elaborată în concordanţă cu lucrările din domeniu, publicate în ţară şi străinatate; 

• Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocuparilor instituţiilor de profil sau al 

unor conferinte stiintifice naţionale şi internaţionale, inclusiv dezbateri în cadrul revistelor de specialitate la nivel 

naţional şi internaţional. 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs examen eseu 50 % 

10.5 Seminar/laborator Redactarea unui referat 

/eseu/proiect                       

implicarea în discuţii 

Prezentarea în cadrul grupei 50% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Cerinţe minime pentru nota 5 (sau cum se acordă nota 5)  

-răspunsurile să nu cuprindă erori grave  

- activitate minimă în timpul semestrului (participare la activităţi în cadrul seminarilor, prezenţă 70 % la 

seminarii,    

• descrierea problematicii, fără surprinderea semnificaţiei acesteia. 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

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

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  


