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FIŞA DISCIPLINEI*  

1. Date despre program 

Instituţia de 
învăţământ superior 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

Facultatea Științe 

Departament Științe ale medului, Fizică, Educație fizică și sport 

Domeniul de studiu Știința mediului 

Ciclul de studii Licență 

Specializarea Ecologie și protecția mediului 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ 

Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul Număr de credite  

380604C06O062 Opțional III VI 4 

Tipul de evaluare 
Categoria formativă a disciplinei 

(DF=fundamentală.; DD=domeniu; DS=specialitate; DC=complementară) 
Colocviu DC 

Titular activităţi curs Conf. univ. dr. Doru Bănăduc 

Titular activităţi seminar / 
laborator/ proiect  

Conf. univ. dr. Doru Bănăduc 

3. Timpul total estimat 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – număr de ore pe săptămână 

Curs Seminar Laborator Proiect Total 

1 1 - - 1 

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ – Total ore din planul de învăţământ 

Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem) 

12 12 - - 24 

 

Distribuţia fondului de timp pentru studiu individual Nr.ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 

Tutoriat:  2 

Examinări:  6 

Total ore alocate studiului individual (NOSIsem )  76 

Total ore pe semestru (NOADsem + NOSIsem ) 100 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

De curriculum  

De competenţe  
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

De desfăşurare a cursului  

De desfăşurare a sem/lab/pr  

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale 

- asimilarea aparatului categorial etico-profesional  
- înțelegerea importanței eticii în activitatea organizațională  
- aplicarea valorilor şi principiilor etice în situaţii concrete  
- formarea și dezvoltarea conștiinței și atitudinii moral-profesionale  

-  

Competenţe transversale 
- dezvoltarea responsabilității în deliberare şi luarea deciziei morale  
- asumarea rolului de profesionist etic  

 

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

Obiectivul general al disciplinei - cunoasterea şi înţelegerea importanţei referenţialului etic în 
practicarea cu succes a profesiei;   

 

Obiectivele specifice - formarea capacităţii de asumare a angajamentului cultural pe 
bază de valori şi principii etice;  

- dezvoltarea trăsăturilor de caracter ale unui profesionist 
performant 
 

8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore 

Curs 1 Etica profesională – prezentare de ansamblu  
 

1 

Curs 2 Rolul eticii profesionale în realizarea-de-sine specific umană  
 

1 

Curs 3 Competenţa etică, dimensiune fundamentală a profesionalismului  
 

1 

Curs 4 Centralitatea datoriei în etica profesiei  
 

1 

Curs 5 Aspecte ale managementului etic  
 

1 

Curs 6 Comportamentul profesional prin prisma corelării teoriilor etice  
 

1 

Curs 7 Responsabilitate morală şi socială în exercitarea profesiei  
 

1 

Curs 8 Standarde etice în practica profesională  
 

1 

Curs 9 Investiţia etică în profesie – cale a progresului individual şi social  
 

1 

Curs 10 Promovarea valorilor etice în practica profesională  
 

1 

Curs 11 Datorie profesională, libertate morală, demnitate personală  
 

1 

Curs 12 Subiectul, obiectul și durata dreptului de autor 
 

1 

Total ore curs: 12 

Seminar Nr. ore 

Sem 1 Etica profesională – prezentare de ansamblu - discuții 
 

1 

Sem 2 Rolul eticii profesionale în realizarea-de-sine specific umană - discuții  
 

1 

Sem 3 Competenţa etică, dimensiune fundamentală a profesionalismului - discuții  
 

1 

Sem 4 Centralitatea datoriei în etica profesiei  - discuții 
 

1 

Sem 5 Aspecte ale managementului etic - discuții  
 

1 

Sem 6 Comportamentul profesional prin prisma corelării teoriilor etice - discuții  
 

1 
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Sem 7 Responsabilitate morală şi socială în exercitarea profesiei - discuții  
 

1 

Sem 8 Standarde etice în practica profesională - discuții  
 

1 

Sem 9 Investiţia etică în profesie – cale a progresului individual şi social  - discuții 
 

1 

Sem 10 Promovarea valorilor etice în practica profesională - discuții  
 

1 

Sem 11 Datorie profesională, libertate morală, demnitate personală - discuții 
 

1 

Sem 12 Subiectul, obiectul și durata dreptului de autor - discuții 
 

1 

Total ore curs: 12 

 
Metode de predare 

Expunerea, explicaţia, exemplificarea şi conversaţia frontală, 
predarea online 

  

 
Bibliografie 

Referinţe 
bibliografice 
recomandate 

St.R.Covey, Eficienţa în 7 trepte. Un abecedar al înţelepciunii  
 

Dan Crăciun, Vasile Morar, Vasile Macoviciuc, Etica afacerilor  
 

Referinţe 
bibliografice 
suplimentare 

Francis Fukuyama, Încredere. Virtuțile sociale și crearea prosperității  
 

Max Weber, Etica protestantă şi spiritul capitalismului  
 

Danah Zohar, Ian Marshall, SQ. Inteligența spirituală  
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Se realizeaza prin contacte periodice cu acestia in vederea analizei problemei. 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare 
Metode de evaluare 

onsite sau online 
Ponderea în 
nota finală 

Obs.** 

Curs Test de evaluare final Test curs 100%  

Standard minim de performanţă 

Pentru promovarea examenului, trebuie obținută minim nota 5 la examenul de evaluare finală 
 
(*) Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de tipul şi gradul acestora. 
(**) CPE – condiţionează participarea la examen; nCPE – nu condiţionează participarea la examen;  CEF - condiţionează 
evaluarea finală; 

 
Data completării: 16.09.2020 
Data avizării în Departament: 25.09.2020 

 Grad didactic, titlul, prenume, numele Semnătura 

Titular disciplină Conf. univ. dr. Doru Bănăduc  

Director de departament Lect dr. Voichita Gheoca  
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