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FIŞA DISCIPLINEI 
Disciplina 

Anul universitar 2017-2018 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Științe, Educaţie Fizică şi Informatică 
1.3 Departamentul Performanţă în Sport 
1.4 Domeniul de studii Ştiinţa Sportului şi a Educaţiei Fizice 
1.5 Ciclul de studii Doctorat 
1.6 Programul de studii / Calificarea EFS, SPM / doctor în Ştiinţa Sportului şi a Educaţiei Fizice 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Deontologia cercetării științifice și a comunicării academice 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Pierre Joseph de Hillerin 
2.3 Titularul activităţilor de laborator Prof. dr. Pierre Joseph de Hillerin 
2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 
  

3. Timpul total estimat 
3.1 Număr de ore pe saptămână 3 3.2 din care curs 2 3.3 laborator 1 
3.4 Total ore din planul de inv. 42 3.5 din care curs 28 3.6 laborator 14 
Distribuţia fondului de timp  
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 20 
Tutoriat 5 
Examinări 2 
Alte activităţi ..... 5 
3.7 Total ore studiu individual 83 
3.8 Total ore pe semestru 125 
3.9 Număr de credite 5 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 De curriculum  
4.2 De competenţe Cunoștințe la nivelul de master 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului În sistem modular 

5.2 
De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

În sistem modular 

 
6. Competenţe specifice acumulate 

C
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e 
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CPD1. Cunoştinţe avansate în domeniu 
CPD2. Capacitatea de identificare, formulare şi soluţionare a problemelor de 
            cercetare în domeniu; 
CPD3. Stăpânirea metodelor şi tehnicilor de cercetare avansată generale şi  
            specifice; 
CPD4. Competenţe privind managementul proiectelor de cercetare; 
CPD5. Abilităţi de documentare, elaborare şi valorificare a lucrărilor ştiinţifice; 
CPD6. Abilităţi lingvistice la nivel academic în limbi de circulaţie internaţională 
           necesare documentării şi elaborării de lucrări ştiinţifice; 
CPD7. Înţelegerea şi capacitatea de aplicare a principiilor şi valorilor eticii şi 
           deontologiei cercetării ştiinţifice în domeniul ştiinţa sportului şi educaţiei 
           fizice. 
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CTD1. Competenţe de comunicare, scrisă şi orală, în domeniul ştiinţei; 
CTD2. Competenţe lingvistice avansate în limbi de circulaţie internaţională; 
CTD3. Utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării; 
CTD4. Abilităţi de interrelaţionare şi de lucru în echipă; 
CTD5. Competenţe de management al resurselor umane, materiale şi financiare; 
CTD6. Cunoştinţe privind utilizarea legislaţiei în domeniul drepturilor de 
           proprietate intelectuală; 
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7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Promovarea unor standarde de desfășurare a cercetării în cadrul pregătirii 
tezei de doctorat și de comunicare a rezultatelor cu evitarea unor abateri 
grave de la etică academică în sensul stipulate de legea 1/2011, Art. 310. 
punctele a), b), și c). 

7.2 Obiectivele specifice 

- Inițierea doctoranzilor în standardul international de comunicare științifică 
generat de Asociația Psihologilor Americani, ca standard agreat pentru 
școlile doctorale în domeniul Științei Sportului și Educației Fizice; 
- Deprinderea utilizării corecte a informațiilor științifice obținute în procesul 
de documentare; 
- Evitarea elementelor de abatere de la etica cercetării științifice și 
comunicării academic; 
- Antrenarea doctoranzilor în citirea critică a materialelor științifice. 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs  
Nr. 
ore 

Metode  
de predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 Cercetare și comunicare în știința modernă 2 

Cursuri 
interactive cu 
exemplificări 

din  
rezultatele 

muncii 
individuale a 
doctoranzilor 

-Asociația 
Americană de 
Psihologie, 2013, 
Manual de 
publicare al 
Asociației 
Americane de 
Psihologie -ediția a  
șasea. Rentrop & 
Straton, București. 
http://www.rentrop
straton.ro/contact/ 
- GRAFF Gerald, 
BIRKENSTEIN 
Cathy;, 2015, 
MANUAL 
PENTRU 
SCRIEREA 
ACADEMICĂ - EI  
SPUN/EU SPUN. 
Editura Paralela 45, 
Pitești. 
-Neacsu, I., 
Manasia, Loredana, 
Chicioreanu, 
Teodora, 2016, 
Elaborarea 
lucrarilor de licenta, 
disertatie si gradul 
didactic I. Ghid 
stiintific si 
metodologic - - 
Editura Paralela 45 

2 
Etica în comunicarea academică și de cercetare -rol, reguli, 
amenințări 

2 

3 Bibliografie – conținut ți utilitate 2 

4 
Referințe - instrument de comunicare academică importantă, o 
primă modalitate de depistare a fraudei în comunicarea 
academică. 

2 

5 Ce ne aparține din conținutul unei comunicări 2 

6 
Modalități de evidențiere a contribuțiilor proprii în conținutul 
unei comunicări cu character științific. 

2 

7 Proprietatea intelectuală în comunicările academice.  2 
8 Respectarea proprietății intelectuale și însușire frauduloasă 2 
9 Modalități de evitare a fraudei în și cercetarea științifică 2 
10 Modalități de evitare a fraudei în comunicarea academică 2 
11 Abateri de la etica cercetării științifice. 2 

12 
Riscurile și urmările abaterilor grave de la etica academică și de 
cercetare 

2 

13 Documentarea și citarea corectă a surselor 2 

14 O întrebare ajutătoare: „De unde am această informație?” 2 

 

8.2. Aplicaţii – Laborator 
Nr. 
ore 

Metode  
de predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 Modalități de citire critică a informației științifice 1 Activități 
intercative 
Activități 

individuale cu 
discutarea 

rezultatelor cu 
toți doctoranzii 
cu observații 

 

2 Greșeli depistabile în tehnica de comunicare științifică 1 

3 
Modalități de subliniere a aparteneței informației proprii în 
comunicarea academică 

1 

4 
Ce din informație ne aparține și ce este informație obținută din 
documentare ? 

1 

5 Surse de informare științifică (cărți, articole, comunicări, etc.) 1 
6 Norme etice și legale în comunicarea științifică 1 
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7 Drepturile și beneficiile cercetării științifice 1 punctuale asupra 
realizărilor 
pozitive și a 

elementelor de 
corectat 

8 Drepturi de autor 1 
9 Elemete de stil în comunicarea academică 1 
10 Prezentarea rezultatelor cercetărilor 1 
11 Citarea referințelor bibliografice 1 
12 Liste bibliografice versus liste de referințe 1 

13 
Citarea surselor „volatile” - discuții, emisiuni media, comunicări 
orale 1 

14 
Documentarea și citarea surselor pe suport electronic – 
verificarea veridicității informațiilor și prezentarea prudentă a 
conținuturuilor nesigure 

1 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 
 

10.  Evaluare 

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

finală 

10.4 Curs 
Gradul de participare activă pe parcursul 
cursului 

Observarea activității 
individuale la curs 

și referat final 

75% 

10.5 Laborator 
Gradul de participare activă pe parcursul 
seminariilor 

Regăsirea elementelor 
exersate și discutate la 
seminar în conținutul 
referatului final. 

25% 

10.6 Standard 
minim de 
performanţă 

 
Inexistența în conținutul referatului final a unor informații a căror sursă să nu fie menționată. 

 
Bibliografie: 
Asociația Americană de Psihologie, 2013, Manual de publicare al Asociației Americane de Psihologie -ediția a  
șasea. Rentrop & Straton, București. http://www.rentropstraton.ro/contact/ 
Epuran, M., 2005, Metodologia cercetării activităților corporale. ed.II, Editura FEST, București.  
Gagea, A., 1999, Metodologia Cerctării științifice în educație fizică și sport.Editura Fundației „România de mâine”, 
București. capitolele de la 2 la 6, pag.19 – 198 
Graff, G., Birkenstein, Cathy, 2015, Manual pentru scrierea academică – ei spun/eu spun. Editura Paralela 45, 
Pitești. 
Haiduc, I.,  2012, Etica cercetării ştiinţifice. Academia Română, Adunarea Generală 3 IULIE 2012. 
Ionescu, B., 2010, Ghid de redactare a unui raport de cercetare. LAPI – Laboratorul de Analiza şi Prelucrarea 
Imaginilor, Universitatea “Politehnica” din Bucureşti Facultatea de Electronică, Telecomunicații şi Tehnologia 
Informației. bionescu@alpha.imag.pub.ro  
Parlamentul României, 2011, Legea 1/2011 actualizata la 01.01.2015, la http://personal-
salarizare.blogspot.ro/2015/01/legea-12011-actualizata-la-01012015.html art. 310 la 325. 
Strat, C., 2013, Manualul redactorului. Introducere în teoria ?i practica editării. Pro-Edit, Asociația Uniunea 
Editorilor din România, București. contact la www.proedit.ro, capitolele de la 5 la 9, pag.57-110. 
 
Data completării                                     Titular de curs                                           Titular de seminar 
……15 sept. 2017…                             prof.dr. Pierre Joseph de Hillerin                    prof.dr.Pierre Joseph de Hillerin 
 
Data aprobarii în Consiliul departamentulu           Director de departament                      Director de departament 
  …….  sept……….                                              (prestator)                                                              (beneficiar) 
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