
FIŞA DISCIPLINEI 

pentru anul universitar 2022/23 

(în baza OM nr. 5703/2011) 

1. Date despre program 

1.1. Instituția de învățământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea/ DSPP Facultatea de Științe și Arte din Cluj-Napoca 

1.3. Domeniul de studii Relații internaționale și studii europene 

1.4. Ciclul de studii Licență 

1.5. Programul de studiu  Relații internaționale și studii europene 

1.6. Calificarea Licențiat în relații internaționale și studii europene 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Departamente RISE, Drept, Media-foto, Știința 

mediului – și nivel master 

2.1. Denumirea disciplinei Etică și integritate academică 

2.2. Tipul activității Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului Conf. univ. dr. habil. Bodó Barna 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar - 

laborator - 

proiect - 

2.5. Anul de studiu I 2.6. Semestrul 1 2.7. Forma de 

verificare 

C 2.8. Tipul disciplinei DF 

2.9. Categoria 

formativă 

DC 2.10 

Categoria 

disciplinei 

 2.11. Codul 

disciplinei KBHF0001 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1. Număr de ore pe 

săptămână 

1 Din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar /   

    laborator/ 

     proiect/ 

     practică 

0 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

14 Din care: 3.5. curs 14 3.6. seminar/ 

       laborator/ 

       proiect/ 

       practică 

0 

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ 1 

3.8. Total ore pe semestru 25 

3.9. Total ore studiu individual 11 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 7 

b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

2 

c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  

d) Tutoriat  

e) Examinări  2 

f) Alte activități:   

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr.   



 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Nu sunt 

4.2. de competențe Se recomandă cunoștințe elementare de filozofie 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

 

6. Competențele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n

a
le

 - Utilizarea fundamentelor și conceptelor teoriilor relațiilor internaționale în studiul proceselor 

europene și internaționale. Analizarea şi interpretarea proceselor politice europene şi 

internaţionale prin aplicarea unor principii, teorii și metode fundamentale din domeniul relațiilor 

internaționale. Aplicarea cunoștințelor teoretice la gestionarea politicilor publice în contextul 

guvernanței locale. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

- Identificarea nevoii de formare profesională şi realizarea unui plan de dezvoltare în acest sens, 

prin utilizarea eficientă a surselor şi resurselor de comunicare şi formare profesională (internet, 

baze de date, cursuri on-line, biblioteci, etc). 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate) 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Fond de timp 

alocat / 

Observații 

C1 Concepte de bază ale eticii  2 ore 

5.1.  De desfășurare a cursului Proiector. Prezenta se ia în considerare la nota finală. 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

- 

7.1. Obiectivul general 

al disciplinei 

Familiarizarea studenţilor cu problemele, conceptele şi aspectele privind etica şi 

deontologia profesională 

7.2. Obiectivele 

specifice 

 

A. Obiective cognitive 

Cunoaşterea principalelor concepte din domeniul eticii şi deontologiei 

profesionale. 

Înţelegerea rolului deosebit al eticii pentru dezvoltarea personală, socială şi 

profesională 

Clarificarea unor teorii centrale vizând comportamentul etic sub forma 

deontologiei 

B. Obiective procedurale 

Disocierea perspectivelor teoretice relevante din punctul de vedere al 

deontologiei profesionale 

Analizarea teoriilor etice normative şi relevanţa lor  

Explicarea rolului existenţei unui cod deontologic profesional 

Formarea capacităţii de a dezbate argumentat probleme de etică și deontologie  

C. Obiective atitudinale 

Studenţii îşi vor putea forma şi clarifica propriile opinii şi opţiuni referitor la 

rolul şi importanţa eticii la nivel personal, social şi profesional. 

Conştientizarea preferinţelor morale, dezvoltarea spiritului critic şi argumentativ 



C2 Etica aplicativă  

Prezentare cu proiecție, discuții 

2 ore 

C3 Religia și etica 2 ore 

C4 Treburile publice și morala 2 ore  

C5 Devianța și normele de grup 2 ore  

C6 Educația morală 2 ore  

C7 Etica mediului. Discuții concluzive  2 ore  

Bibliografie 

Bibliografie obligatorie 

Ungvári-Zrínyi Imre: Bevezetés az etikába, tankönyv, Bukarest, 2006. 

Boros János: Időszerű etika, Iskolakultúra, Veszprém, 2013.(dig.) 

Apostolache, M.C. – Apostolache, M.A.: Deontologia functionarului public, Ed. Universitara, Bucuresti, 

2014. 

Mihailov, Emilian: Arhitectonica moralității. București: Editura Paralela 45, 2017. 

Bibliografie recomandată 

Ungvári-Zrinyi Imre: Alkalmazott etikai alapfogalmak, Kolozsvár, 2007. 

Pleşu, Andrei: Minima moralia, Humanitas, Bucureşti, 2005 

Lányi András – Jávor Benedek (szerk.): Környezet és etika. Szöveggyűjtemény. Budapest: L’Harmattan 

2005. 

8.2. Seminar  Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observații  

-   

Bibliografie 

8.3. Laborator Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observații 

-   

Bibliografie 

8.4. Proiect Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observaţii 

-   

Bibliografie 

8.5. Practica Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observaţii 

-   

Bibliografie 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Corectitudinea şi acuratețea folosirii conceptelor şi teoriilor însușite la nivelul disciplinei – vor satisface  

așteptările reprezentanților comunității;  

Competențele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziționate la nivelul disciplinei – vor satisface 

așteptările reprezentanților asociațiilor profesionale şi angajatorilor din domeniul învățământului gimnazial 

şi liceal. 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

Nota finala se acordă după cum urmează: 1. După fiecare curs se scrie un minieseu – rezultatul acestora dau 

un aport de 20% la nota finală. 3. Fiecare student trebuie să parcurgă 3 texte de specialitate și să le 

conspecteze. Aport la nota finală 20%. 3. Trebuie predat un eseu despre o temă stabilită de profesor: 60% 

din nota finală. Termenul pt. predarea eseului: ultima săptămână de activitate școlară (15. dec. 2022). 

 



B. Criterii, metode și ponderi în 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 finală - lucrare 

scrisă 

100% 

10.5.  Seminar - - - 

Laborator - - - 

Proiect - - - 

Practică - - - 

10.6. Standard minim de performanță 

1. Comunicarea unor informații utilizând corect limbajul științific referitor la domeniul etică şi  

deontologie profesională.  

2. Cunoașterea conceptelor de bază și a celor mai cunoscute teorii proprii disciplinei “Etică și integritate 

academică” 

 

Data completării                                                                                        Semnătura titularului disciplinei 

25. 07. 2022                                                                                                …............................ 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

26. 07. 2022                          …............................  

Semnătura responsabilului programului de studii 

…………………………………………………. 


