FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

Universitatea Babes-Bolyai
Facultatea de Istorie și Filosofie
Filosofie
Filosofie
licență
Filosofie

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Etica aplicată
2.2 Titularul activităţilor de curs
Lect. Dr. Mihaela Frunză
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Lect. Dr. Mihaela Frunză
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul I
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
4
Din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
28 3.6 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: ..................
58 conv.
3.7 Total ore studiu individual
56 fiz./118 conv.
3.8 Total ore pe semestru
6
3.9 Numărul de credite

2
28
ore
14
14
30
0
4

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
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

•
•

Prezența la orele de curs este obligatorie. Prezența la examen este
condiționată de existența unui număr de minim 70% prezențe.
Prezența la orele de seminar este obligatorie. Prezența la examen este
condiționată de existența unui număr de minim 70% prezențe.

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C2.4 Evaluarea comparativă a ideilor şi argumentelor unor teorii filosofice şi identificarea
meritelor şi limitelor acestora
C2.5 Soluţionarea unei probleme filosofice de complexitate medie, la o disciplină filosofică
oarecare
C3.3 Aplicarea regulilor generale la probleme umane specifice pentru a formula răspunsuri
adecvate (raţionament deductiv)
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)
C4.4 Reflecţia critică şi constructivă asupra modalităţilor de construire şi de aplicare a
ipotezelor filosofice referitoare la existenţa umană
C6.1 Definirea şi alegerea metodelor şi tehnicilor adecvate de soluţionare a unor probleme
interumane şi interculturale cu un nivel mediu de complexitate
C6.3 Aplicarea tehnicilor de rezolvare a problemelor interumane şi interculturale
(gestionarea situaţiilor de criză, negocierea şi medierea conflictelor, justificare, consiliere
etică și filosofică)
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

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

7.2 Obiectivele specifice

Cursul și seminarul de etică aplicată își propune să-i introducă pe studenți în
dezbaterile recente din etică. Prima parte a cursului va cuprinde teme de etică
medicală, urmînd ca în partea a doua să fie discutate teme de etica massmedia, etica afacerilor și etică și societate. Întîlnirile vor aduce în discuție
mai multe tipuri de surse și resurse de bioetică: lucrări clasice, articole din
revistele recente, filme, articole din ziare. În majoritatea întîlnirilor, se va
urmări pe de o parte familiarizarea studenților cu terminologia și specificul
academic al fiecărei teme, pe de altă parte conturarea unei viziuni proprii,
articulate și argumentate
- utilizarea in mod adecvat a unor concepte si demersuri majore din sfera
Eticii aplicate;
-

perceperea pluralitatii viziunilor etice,

-

Capacitatea de a utiliza terminologia specifică eticii aplicate;

-

Capacitatea de a înțelege și argumenta nuanțat temele de etică aplicată;

-

Capacitatea de a susține o poziție argumentată într-o dezbatere de etică
aplicată;

-

capacitatea de a aplica creativ metodele de cercetare ale stiintelor
umaniste, in particular ale Eticii aplicate, in rezolvarea problemelor si
comunicarea rezultatelor in mod argumentat;

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Introducere în etica aplicată. Discuție pe marginea
temelor de curs și seminar.
2. Etica medicală – introducere, domenii de studiu
3. Etica medicală și expertiza filosofică
4-5. Transplantul de organe. Consimţămîmt informat
vs. consimţămînt prezumat. Dileme ale donatorilor vii.
Dileme ale donatorilor aflaţi în moarte cerebrală.
„Traficul de organe”. Xenotransplanturile
6. Aspecte privind finalul vieţii. Eutanasie, tratamente
inutile, definiţia morţii
7. Clonarea umană. Controverse etice
8. Studiu de caz: prayer therapy. Argumente
religioase, opţiuni ideologice, dileme etice
9. Etica mediului înconjurător
10. Etica mass-media
11. Etica afacerilor
12. Etică şi societate. Problema pedepsei capitale
13. Etica si studii culturale.
14. Etica „politică”; etică şi/ vs. politică.
Bibliografie

Metode de predare
-curs interactiv cu fundament de
prelegere şi prezentări multimedia
-discuţii pe baza unor studii de caz
-curs interactiv cu fundament de
prelegere şi prezentări multimedia
-discuţii pe baza unor studii de caz
-curs interactiv cu fundament de
prelegere şi prezentări multimedia
-discuţii pe baza unor studii de caz
-curs interactiv cu fundament de
prelegere şi prezentări multimedia
-discuţii pe baza unor studii de caz

Observaţii

-curs interactiv cu fundament de
prelegere şi prezentări multimedia
-discuţii pe baza unor studii de caz
-curs interactiv cu fundament de
prelegere şi prezentări multimedia
-discuţii pe baza unor studii de caz
-curs interactiv cu fundament de
prelegere şi prezentări multimedia
-discuţii pe baza unor studii de caz
-curs interactiv cu fundament de
prelegere şi prezentări multimedia
-discuţii pe baza unor studii de caz
-curs interactiv cu fundament de
prelegere şi prezentări multimedia
-discuţii pe baza unor studii de caz
-curs interactiv cu fundament de
prelegere şi prezentări multimedia
-discuţii pe baza unor studii de caz
-curs interactiv cu fundament de
prelegere şi prezentări multimedia
-discuţii pe baza unor studii de caz
-curs interactiv cu fundament de
prelegere şi prezentări multimedia
-discuţii pe baza unor studii de caz
-curs interactiv cu fundament de
prelegere şi prezentări multimedia
-discuţii pe baza unor studii de caz
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8.2 Seminar / laborator
1-2. Dilemele etice și cadrele evaluării morale

3. Etica aplicată și expertiza filosofică
4-5. Etica transplantului de organe

6. Sinuciderea asistată medical.

7. Responsabilitate în politicile reproducerii. Studiu de
caz
8. Etica mediului înconjurător

9-10. Etica mass-media. Studii de caz

Metode de predare
-seminar interactiv pe bază de
discuții
-comentariu text, dezbatere
-analiza unor studii de caz
-seminar interactiv pe bază de
discuții
-comentariu text, dezbatere
-seminar interactiv pe bază de
discuții
-comentariu text, dezbatere
-analiza unor studii de caz
-analiza unor documentare
-seminar interactiv pe bază de
discuții
-comentariu text, dezbatere
-analiza unor studii de caz
-analiza unor documentare
-seminar interactiv pe bază de
discuții
-comentariu text, dezbatere
-analiza unor studii de caz
-seminar interactiv pe bază de
discuții
-comentariu text, dezbatere
-analiza unor studii de caz
-seminar interactiv pe bază de
discuții
-comentariu text, dezbatere
-analiza unor studii de caz

Observaţii

11. Etica afacerilor

12. Etică şi societate. Problema pedepsei capitale

-seminar interactiv pe bază de
discuții
-comentariu text, dezbatere
-analiza unor studii de caz
- analiza unor documentare
-seminar interactiv pe bază de
discuții
-comentariu text, dezbatere
-analiza unor studii de caz

13. Etica si studii culturale.

-seminar interactiv pe bază de
discuții
-comentariu text, dezbatere
-analiza unor studii de caz

14. Etica „politică”; etică şi/ vs. politică.

-seminar interactiv pe bază de
discuții
-comentariu text, dezbatere
-analiza unor studii de caz
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
• Conținutul cursului este compatibil cu conținutul cursurilor predate la nivel „undergraduate” în
universități de prestigiu din Europa și SUA, precum și cu cerințele comunității profesionale
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.4 Curs

- însuşirea cunoştinţelor
predate la curs;
- capacitatea de a opera în
mod corect şi adecvat cu
acestea

Evaluarea se va face atât pe
parcursul semestrului cât şi în
timpul examinării finale

10.5 Seminar/laborator

- capacitatea de
problematizare și analiză a
textelor de seminar
- capacitatea de a
argumenta pornind de la
studii de caz

Evaluarea se va face atât pe
parcursul semestrului cât şi în
timpul examinării finale

- însuşirea şi aplicarea
metodelor de cercetare şi de
redactare specifice filosofiei
(analiză de text, realizarea
unor texte scurte)

10.3 Pondere din
nota finală
50%

50%

Realizarea unui referat
prezentat în timpul
examenului

10.6 Standard minim de performanţă
• Realizarea unui referat prezentat în timpul examenului
• Planificarea şi realizarea unor prezentări individuale orale şi scrise la seminarii (dezbatere, analizăcomentariu de text, eseu academic, prezentarea unui studiu de caz)
• Plagiat se va considera orice lucrare care se constată a fi în proporţie de cel puţin 30% copiată dintr-o
altă sursă, iar utilizarea plagiatului va determina anularea evaluării. Orice contestaţie a notei obţinute
la examen va trebui însoţită de o cerere din partea studentului pentru reevaluarea lucrării. Rezultatul
acestei reevaluări se va face de faţă cu studenţii în decurs de 2 zile de la data contestaţiei.
Data completării

Semnătura titularului de curs

30.IX.2013

Lect. Dr. Mihaela Frunză

Data avizării în departament
...........................................

Semnătura titularului de seminar
Lect. Dr. Mihaela Frunză

Semnătura directorului de departament
…............................

