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FIŞA DISCIPLINEI 
ETICA UNIVERSITARA 

2021-2022 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 

1.2 Scoala Doctorală  Interdisciplinară 

1.3 Domeniul de Doctorat Biologie 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Etica universitara 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Alina Paunescu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf.univ.dr. Alina Paunescu 

2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 

  
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe 
saptămână 

4 3.2 din care curs 2 3.3 seminar 2 

3.4 Total ore din planul de 
inv. 

56 3.5 din care curs 28 3.6 seminar 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 32 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 32 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 32 

Tutoriat 26 

Examinări 22 

Alte activităţi .....  

3.7 Total ore studiu individual 144 

3.8 Total ore pe semestru 200 

3.9 Număr de credite 8 

 
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 Sală dotată cu tablă, videoproiector, retroproiector şi ecran 

5.2 De desfăşurare a seminarului Sală dotată cu tablă, videoproiector, retroproiector şi ecran 

 
6. Competenţe specifice acumulate 
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 a) cunoştinţe avansate în domeniu; b) capacitatea de identificare, formulare şi soluţionare a problemelor de 
cercetare; c) stăpânirea metodelor şi tehnicilor de cercetare avansată; d) abilităţi de documentare, elaborare şi 
valorificare a lucrărilor ştiinţifice; e) abilităţi lingvistice la nivel academic în limbi de circulaţie internaţională, 
necesare documentării şi elaborării de lucrări ştiinţifice; 
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a) competenţe de comunicare, scrisă şi orală, în domeniul ştiinţei şi culturii; b) competenţe lingvistice avansate 
în limbi de circulaţie internaţională; c) utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării; d) abilităţi de 
interrelaţionare şi de lucru în echipă; e) cunoştinţe privind utilizarea legislaţiei în domeniul drepturilor de 
proprietate intelectuală; f) înţelegerea şi capacitatea de aplicare a principiilor şi valorilor eticii cercetării ştiinţifice 
în domeniul respectiv. 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Înțelegerea, într-un mod adecvat, a conceptelor specifice eticii şi integritaţii academice 
pentru aplicarea lor în dezvoltarea unei cariere profesionale responsabile, conduita morală 
fiind un important reper al profesionalismului 

7.2 Obiectivele specifice 

 Dezvoltarea capacităţilor de cunoaştere, apreciere şi valorizare a principalelor puncte de 
vedere privind etica academică;  

 Dezvoltarea abilităților de identificare și soluționare a problemelor cu implicații de natură 
etică;  

 Dobândirea cunoștințelor, precum și a abilităţilor necesare pentru intelegerea, 
respectarea, elaborarea și implementarea codurilor de etică profesională 
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8. Conţinuturi 

8.1. Curs  
Nr.ore Metode de 

predare 
Observaţii 
Resurse 
folosite 

1 
Introducere .Prevederi legale la nivel national si international 
Noţiuni generale-etica, morala, deontologia, dreptul 

4 

Prelegerea, 
Exemplificare, 

Descriere, 
Conversatia 

euristica 

Tabla, 
Retroproiector, 
Videoproiector 

2 

Cultura etica  

Codul de Etică şi Deontologie Universitară. Comisia de Etică a 
Cercetării. Etica si munca în echipa. Diseminarea rezultatelor 
muncii de cercetare în echipa 

4 

3 

Integritatea. 

Conflictul de interese Legi aplicabile. Dreptul pozitiv. Norme 
interne şi norme international. (Declarația Universală a 
Drepturilor Omului, Convenția Europeană a Drepturilor și 
Libertăților Fundamentale ale Omului, dreptul UE). 

4 

4 

Originalitatea în cercetare.  

Ideea originala. Proprietatea intelectuala. Dreptul de autor. 
Conflictul de interese. Conduita incorecta in stiinta. Conduita 
incorecta in cercetarea stiintifica. 

4 

5 

Plagiatul . 

 Forme de plagiat- (orale sau scrise) necitate. Surse (orale sau 
scrise) citate, deformate cu intenţie. Alte forme de plagiat. 
CEDU Upit. Cazuri minore de plagiat. Cazuri semnificative de 
plagiat. Tehnici de evitare a plagiatului 

4 

6 

Principii etice genrale in cercetarea stiintifica. 

 Principii etice în propunerea temei de cercetare. Elementele 
proiectului de cercetare. Caracterul etic al propunerii de 
cercetare. Evaluarea. Elementele proiectului de cercetare . 
Etica in publicarea rezultatelor cercetarii 

4 

7 
Consecinţe ale încălcării regulilor deontologice. Norme 
supranaţionale 

4 

Bibliografie 

I. Norme interne.  
1. Codul civil  
2. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei  
3. Legea nr.1/2011 – Legea educaţiei naţionale  
4. Legea nr. 206 din 27 mai 2004, privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare  
5. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe  
6. Carta Universităţii din Piteşti  
7. Codul deontologic UPIT.  
II. Norme supranaţionale.  
8. Directiva 2001/29 de armonizare a anumitor aspecte privind dreptul de autor şi drepturile conexe în societatea 
informaţională  
9. Directiva 2010/63 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice  
10. Directiva 2001/20 de apropiere a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre privind 
aplicarea bunelor practici clinice în cazul efectuării de studii clinice pentru evaluarea produselor medicamentoase de uz 
uman  
III.Jurisprudenţă CJUE  
11.American Society for Biochemistry and Molecular Biology, Code of Ethics, 
http://www.iit.edu/departments/csep/PublicWWW/codes/coe/Biochemistry.html.  

12.American Institute of Chemists, Code of Ethics of the American Institute of Chemists, 1986, 
http://www.iit.edu/departments/csep/PublicWWW/codes/coe/American_Institute_of_Chemists. html.  

13.American Chemical Society, Academic Professional Guidelines of the American Chemical Society,1994; 
http://www.iit/edu/departments/csep/Publicwww/codes/coe/acs-chem.html. 

14.American Chemical Society, The Chemist's Code of Conduct, 1994, 

http://www.acs.org:80/membership/conduct/html. 15.Royal Society of Chemistry, Code of Conduct and Guidance on 
Professional Practice,August 2001, www.rsc.org/members/code.htm. 

8.2. Aplicaţii – Seminar / Laborator 
Nr.ore Metode de predare Observaţii 

Resurse folosite 

1 
Practici și dileme etice 

4 
Prelegere, 

Exemplificare 
Tabla, 

Videoproiector 

2 
Vulnerabilitate și risc în şcoală, universitate, instituţii publice 

4 
Prelegere, 

Exemplificare 
Tabla, 

Videoproiector 

3 
Plagiatul – condiții favorizante și consecințe imprevizibile 

4 
Prelegere, 

Exemplificare 
Tabla, 

Videoproiector 

4 
Corupţia – un comportament social imoral și perpetuu 

4 
Prelegere, 

Exemplificare 
Tabla, 

Videoproiector 
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5 
Codurile etice profesionale 

4 
Prelegere, 

Exemplificare 
Tabla, 

Videoproiector 

6 
Etica cercetării științifice 

4 
Prelegere, 

Exemplificare 
Tabla, 

Videoproiector 

7 
Perspectiva instituționalizării eticii în societatea umană 

4 
Prelegere, 

Exemplificare 
Tabla, 

Videoproiector 

 Bibliografie 

 Directiva 2001/29 de armonizare a anumitor aspecte privind dreptul de autor şi drepturile conexe în societatea 
informaţională  

 Directiva 2010/63 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice  

 Directiva 2001/20 de apropiere a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre privind 
aplicarea bunelor practici clinice în cazul efectuării de studii clinice pentru evaluarea produselor medicamentoase 
de uz uman 

 Ordin MEN nr. 3.131 din 30 ianuarie 2018, Monitorul Oficial nr.140 din februarie 2018  

 Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata în M. Of. nr. 18 din 10.01.2011, cu ultima modificare prin Ordonanta 
de urgenta a Guvernului nr. 48/2018 M. Of. nr. 499 din 18.06.2018.  

 Stefan, Elena Emilia Etica si integritate, curs, http://www.prouniversitaria.ro/carte/etica-si-integritate- 
academica/rasfoire/  

 MEN: Ghid privind Standarde de integritate aplicabile in sectorul educatie.2013  
file:///G:/CURSURI/cursuri/etica/Curs%20Etica%20si%20integritate.html  

 Andrei Avram, Cătălin Berlic, Bogdan Murgescu, Mirela-Luminița Murgescu, Marian Popescu, Cosima Rughiniș, 
Dumitru Sandu, Emanuel Socaciu, Emilia Șercan, Bogdan Ștefănescu,Simina Elena Tănăsescu, Sanda Voinea. 
Coordonator: Liviu Papadima ; Deontologie academică.Curriculum-cadru, Universitatea din Bucuresti  

 ORDIN Nr.5144 privind aprobarea Strategiei anticoruptie in educatie, M.Of.Nr.714 din 20 noiembrie 2013  

 Codul Etic al Profesorului 2018 in Monitorul Oficial. Ordinul de ministru 4831/2018  

 https://ro.wikipedia.org/wiki/Plagiat  

 http://detectareplagiat.ro/definitia_plagiatului.php  

 http://www.fjsc.unibuc.ro/home/doctorat/tipologii-ale-plagiatului 

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

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu tematica cursurilor din alte centre universitare din ţară şi din străinătate.  
Discutarea conţinutului disciplinei cu specialişti de la instituţiile de profil, absolventi, precum şi cu reprezentanţi ai 

mediului economic.  Continutul disciplinei este coroborat cu asteptarile institutelor sau centrelor de cercetare locale si 
regionale precum si cu cele ale institutiilor de profil si alti potentiali angajatori 

 
10. Evaluare 

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

finală 

10.4 Curs 
Cunoașterea noțiunilor, conceptelor și metodelor 
de analiză prezentate la curs 

Evaluare parțială Evaluare 
finală 

30% 
40% 

10.5 
Seminar  

Participarea la dezbaterile organizate pe tematica 
seminariilor 

Evaluarea nivelului de 
participare la dezbateri 

30% 

10.6 Standard minim de 
performanţă 

Aprecierea nivelului de cunoaștere în raport cu cerințele specifice disciplinei Nota 5 la tema 
de casă şi rezolvarea în proporţie de 50% a cerinţelor evaluărilor parțiale și finale 

 
Data completării   Titular de curs,    Titular de seminar / laborator, 
24 septembrie 2021   Conf. univ. dr. Paunescu Alina                                Conf. univ. dr. Paunescu Alina    
                     
          

Data aprobării în Școala doctorală,      Director de Școală Doctorală, 
26 septembrie 2021               Prof.dr.ing. Stănescu Doru  
      
     .              
 
Data avizării în CSUD       Director CSUD  
28 septembrie 2021                              Prof. Dr. rer. nat. Marius ENACHESCU
  
 
. 
 
 


