
 
ANEXA 1 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI  
 

Anul universitar 2020-2021 
 

Anul de studiu II / Semestrul I 
 

 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt superior Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  de Istorie şi Filologie 

1.3. Departamentul  de Istorie, Arheologie şi Muzeologie 

1.4. Domeniul de studii Istorie 

1.5. Ciclul de studii Masterat 

1.6. Programul de studii/calificarea* Identități regionale în Europa Central-Răsăriteană 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Etică şi integritate  academică 2.2. Cod disciplină MIR 2104 

2.3. Titularul activităţii de curs Lect. univ. dr. Cosmin Popa-Gorjanu 

2.4. Titularul activităţii de seminar / laborator  

2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul 1 2.7. Tipul de evaluare 
(E/C/VP) 

E 2.8. Regimul disciplinei (O 
– obligatorie, Op – 
opţională, F – facultativă) 

O 

 
3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 
saptamana 

1 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/laborator 0 

3.4. Total ore din planul de 
învăţămînt 

14 din care: 3.5. curs 14 3.6. seminar/laborator 0 

Distribuţia fondului de timp ore 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 

Tutoriat  

Examinări 3 

Alte activităţi …….  

 

3.7 Total ore studiu individual 111 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite** 5 

 
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 desfăşurarea a seminarului/laboratorului - Laborator informatică şi conexiune la Internet 

  
 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale Integrarea cunoştinţelor de specialitate în demersuri de evaluare şi analiză critică a teoriilor, 
abordărilor, principiilor şi practicilor din domeniu. 
Îndeplinirea la termen, riguroasă şi responsabilă, în condiţii de eficienţă şi eficacitate, a sarcinilor 
profesionale, cu respectarea principiilor eticii activităţii ştiinţifice şi a normelor deontologice 
specifice conservării şi restaurării patrimoniului cultural. 

Competenţe transversale Organizarea de proiecte individuale pentru dezvoltare personală şi profesională prin colaborare 
în domenii conexe. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Disciplina urmăreşte familiarizarea studenţilor cu etica şi integritatea 
academică. Se prezintă şi se discută reglementări legale în domeniu, 
insistându-se asupra eticii publicării rezultatelor cercetării ştiinţifice.    

7.2 Obiectivele specifice Organizarea de proiecte individuale pentru dezvoltare personală şi 
profesională prin colaborare în domenii conexe. 

 
 
 



8. Conţinuturi* 

8.2. Curs Metode de 
predare 

Observaţi
i 

1. Reglementări privind etica în universitățile din România și din Universitatea „1 
Decembrie 1918”. 
 
Carta universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (2019) 
http://senat.uab.ro/upload/104_1713_carta_uab_2019.pdf 
 
Codul de etică și deontologie universitară 
http://senat.uab.ro/upload/26_794_codul_de_etica_si_deontologie_profesionala_universitara
.pdf 
 
 
 

 

Expunere, 
analiză, 
discuții 

2 ore 

2. Promovarea eticii academice – căi şi instrumente instituţionale 
Regulamentul Comisiei de Etică și Deontologie Universitară 
http://senat.uab.ro/upload/26_124_regulamentul_comisiei_de_etica_.pdf 

 
Codul drepturilor și obligațiilor studentului (2012) 
http://senat.uab.ro/upload/26_91_codul_drepturilor_si_obligatiilor_studentilor.pdf 
 
Procedura operațională privind consilierea etică și respectarea normelor de conduită 
etică și deontologie profesională la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba 
Iulia 
http://senat.uab.ro/upload/112_2017_04_seaq_po-cim_02-consilierea_etica-2_alba_site.pdf 
 
 

 

Expunere, 
analiză, 

exemplificare
, dezbatere 

2 ore 

3. Etica publicării rezultatelor cercetării ştiinţifice (I) 
- plagiatul şi autoplagiatul 
- Procedura operațională privind verificarea antiplagiat (2020) 
http://senat.uab.ro/upload/136_2625_08_seaq_po_cmcsi_04_rev3_site.pdf 
 

 
Expunere, 

analiză, 
dezbatere 

2 ore 

4. Etica publicării rezultatelor cercetării ştiinţifice (II) 
- autorat şi coautorat 
- dreptul de autor 
- onestitatea academică 

Expunere, 
analiză, 

dezbatere 

2 ore 

5. Aplicaţii ale eticii la realizarea lucrărilor de disertație (I)  
 

Expunere, 
analize 

2 ore 

6. Aplicaţii ale eticii în realizarea lucrărilor de disertație (II) Expunere, 
descriere, 

analize 

2 ore 

7.Aplicații ale eticii în realizarea lucrărilor de disertație (III) 
 

 2 ore 

Bibliografie 
Andronescu, Șerban C., Tehnica scrierii academice, Bucureşti, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, 1997. 
Câmpeanu, Remus, Metodologia cercetării ştiinţifice, Alba Iulia, 2004. 
Mureșan, Valentin, Managementul eticii în organizații,București, Editura Universității din București, 2009. 
Rachels, James, Introducere în Etică (traducere de Daniela Angelescu), București, Editura Punct, 2000. 
Socaciu, Emanuel, Vică, Constantin, Mihailov, Emilian, Gibea, Toni, Mureșan, Valentin, Constantinescu, Mihaela, Etică şi integritate 
academică, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2018. 
 
Carta Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 
 http://senat.uab.ro/upload/104_1713_carta_uab_2019.pdf 
 
Regulamentul Comisiei de Etică și Deontologie Profesională,    
http://senat.uab.ro/upload/26_124_regulamentul_comisiei_de_etica_.pdf          
 
Codul de etică şi deontologie profesională al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, la 
http://despre.uab.ro/upload/42_199_codul_de_etica_si_deontologie_profesionala_universitara_senat_23.pdf. 
 
Codul drepturilor și obligațiilor studentului 
http://senat.uab.ro/upload/26_91_codul_drepturilor_si_obligatiilor_studentilor.pdf 
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http://senat.uab.ro/upload/26_91_codul_drepturilor_si_obligatiilor_studentilor.pdf


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

Cursul este util masternazilor în perspectiva absolvirii programului de studii, în condiţiile în care redactarea unei lucrări de disertaţie 
trebuie să aibă în vedere exigenţele şi etica cercetării științifice. De asemenea, principiile deprinse în  cadrul acestei discipline, 
contribuie la pregătirea corespunzătoare a viitorilor absolvenţi în eventualitatea continuării activităţii de cercetare. 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs  Portofoliu 
-planul lucrării de disertație ; 
-lista bibliografică de lucru ; 
-prezentarea elementelor de 
originalitate scontate (surse 
inedite, metodologie de 
analiză) 

 
30% 
30% 
30% 

10.5 Seminar/laborator CE. 1. Frecvenţa   

10.6 Standard minim de performanţă: Alcătuirea planului lucrării de disertație și a bibliografiei de lucru.  

 
Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 
20.09.2020   
            
 
Data avizării în departament  Semnătura directorului de departament 
25.09.2020   


