
F1-REG-71-03 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
Etică și integritate academică, 2019-2020 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept 
1.3 Departamentul Management şi Administrarea Afacerilor 
1.4 Domeniul de studii Management 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / calificarea Management/ Economist 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Etică și integritate academică 
2.2 Titularul activităţilor de curs  
2.3 Titularul activităţilor de seminar  
2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei A 

  

3. Timpul total estimat 
3.1 Număr de ore pe saptămână 4 3.2 din care curs 2 3.3 S / L / P 2 
3.4 Total ore din planul de înv. 56 3.5 din care curs 28 3.6 S / L / P 28 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii, eseuri 10 
Tutorat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi (exemplu: comunicarea bidirecţională cu titularul de disciplină) 2 
3.7 Total ore studiu individual 44 
3.8 Total ore pe semestru 100 
3.9 Număr de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum - 

4.2 De competenţe Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 De desfăşurare a cursului Dotarea sălii de curs cu videoproiector 

5.2 De desfăşurare a seminarului 

Dotarea sălii de seminar cu tablă / flipchart şi cretă / marker; fiecare student 
foloseşte un minicalculator pentru rezolvarea studiilor de caz; participarea 
studentilor la susţinerea testului; respectarea termenului anunţat de cadrul 
didactic pentru predarea referatului; participarea studenţilor la seminarii. 

 

6. Competenţe specifice vizate 
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 C.1. Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al organizaţiei 
prin diagnosticare şi analiză SWOT – 2 PC 
C.2. Elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei – 1 PC 
C.5. Fundamentarea, adoptarea şi implementarea deciziilor pentru organizaţii de mică complexitate (în 
ansamblu sau pe o componentă) – 1 PC 
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7. Obiectivele disciplinei  
7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Înțelegerea importanței cursului în mediul universitar și însușirea caracteristicilor specifice 
eticii şi integritaţii academice în perspectiva dezvoltării unei cariere profesionale 

7.2 Obiectivele specifice 

A. Obiective cognitive 
 Explicarea, interpretarea și utilizarea adecvată a diferitelor concepte privind etica şi 

integritatea academică 
 Cunoașterea de către studenţi a problematicii eticii şi integritaţii academice în 

cercetarea științifică și diseminarea rezultatelor activității lor profesionale 
B. Obiective procedurale 

 Formarea deprinderilor de utilizare a metodelor și tehnicilor de evaluare a 
fenomenului integritaţii în mediul universitar 

 Familiarizarea studenților cu metodologia și instrumentarul de lucru al sistemelor și 
mijloacelor de asigurare a eticii şi integritaţii academice 
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C. Obiective atitudinale 
 Capacitatea de a lucra în echipă în demersurile de cercetare științifică, în condiții 

de etică şi integritatate academică 
 Cultivarea unor atitudini constructive în contextul eticii şi integritaţii academice 
 Încurajarea unui comportament moral la nivel de parteneriate 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
Elemente introductive. Necesitate și realitate. Preocupări la 
nivel naţional şi internaţional. 

4 

 prelegerea 

 exemplifi-
carea 

 expunerea 
cu material 
suport  

calculatorul  
 

(prezentări în 
power –point) 

2 
Definirea noţiunilor şi a conceptelor: morala, etica, integritatea 
și deontologia academică, corupția. 

4 

3 
Fundamente și standarde de integritate în activitatea didactică 
și de cercetare în învățământul superior. 

4 

4 
Munca în echipă: aspecte deontologice, rezultate, diseminare, 
relativitate/ambiguitate. 

4 

5 Redactarea unei lucrări științifice. 4 
6 Plagiatul și autoplagiatul: definire, forme. 4 

7 
Soft-uri dedicate de verificare a lucrărilor științifice: limitări, 
avantaje. 

4 
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https://lege5.ro/Gratuit/ge2tqmrthe3a/ordinul-nr-211-2017-privind-aprobarea-regulamentului-de-organizare-si-
functionare-al-consiliului-national-de-etica-a-cercetarii-stiintifice-dezvoltarii-tehnologice-si-inovarii-precum-si-a-
componentei-   

16. Ordinul nr. 6085/2016 privind constituirea Consiliului de etică şi management universitar şi aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de etică şi management universitar. 
https://lege5.ro/Gratuit/geztqnzsguya/ordinul-nr-6085-2016-privind-constituirea-consiliului-de-etica-si-
management-universitar-si-aprobarea-regulamentului-de-organizare-si-functionare-a-consiliului-de-etica-si-
management-universitar   

8.2. Aplicaţii: Seminar 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor disciplinei, a 
competenţelor vizate, distribuirea temelor și a proiectului 

2 - dialogul 
- dezbatere 
lucru în echipa 
- conversaţia 
euristică 

 

Studiu de caz, 
prezentare  temă 
de casă, test de 

verificare 

2 Morala, etica, integritatea și deontologia academică. 4 
3 Corupția (mita) în mediul universitar. 4 

4 
Redactarea unor materiale științifice: lucrări de licență, 
dizertație, doctorat, articole științifice. Norme.   

6 
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5 Cum lucrăm în echipă: documentare, rezultate, diseminare. 4 
6 Plagiatul și autoplagiatul. 4 

7 
Cum se utilizează soft-urile dedicate de verificare a lucrărilor 
științifice? 

4 
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9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

 Competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor satisface  aşteptările  
angajatorilor din domeniul management 

 Întâlniri periodice cu angajatorii în scopul corelării conţinutului disciplinei şi metodelor de predare cu aşteptările 
acestora 

 
Notă: Universitate din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de 
competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi. 
 

10.  Evaluare 

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

10.4 Curs 

- corectitudinea şi exhaustivitatea 
cunoştinţelor;  
- coerenţa logică;  
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate. 

- Evaluare scrisă în timpul 
semestrului; 
 
-     Evaluare finală. 

20 %  
 
 
30% 

10.5 Seminar 

-participarea activă la seminar, 
rezolvarea studiilor de caz;  
 
 
- gradul de încadrare în cerinţele 
impuse în ceea ce priveşte realizarea 
temei de casă. 

- Expunerea liberă a studentului;  
- Chestionare orală sub formă de 
dialog. 
 
-Prezentarea orală a temei de 
casă; 
-Chestionare orală. 

20% 
 
 
 
30% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

1. Înțelegerea sistemului de referințe cu care operează disciplina 
2. Cunoaşterea conceptelor de bază proprii disciplinei 
3. Dezvoltarea limbajului specific domeniului eticii academice 

 

   Data completării            Titular de curs,             Titular de seminar, 
 

Data aprobării în Consiliul departamentului,          Director de departament,            Director de departament, 
           (prestator)          (beneficiar), 
          Conf. univ. dr. Daniela MIHAI       Conf. univ. dr. Daniela MIHAI 

 


