
FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

 

 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei 

1.3 Departamentul Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale educaţiei 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Designer instrucțional 

 

2. Date despre disciplină 

 

 

2.1 Denumirea disciplinei Bazele comunicării didactice 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Costache Adrian  

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ. dr. Costache Adrian 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Obl. 

 

 

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

 

 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 42 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat 2 

Examinări  2 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 104 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

 

4.1 de curriculum -- 

4.2 de competenţe -- 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 



 

6. Competenţele specifice acumulate 
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CP1 Cunoașterea și înțelegerea exigențelor etice cărora trebuie să le răspundă atât din postura 

de studenți masteranzi, cât și din cea de profesori, respectiv designeri ai unor demersuri de 

instruire, atât în context formal și informal.  

CP2 Utilizarea principiilor etice care guvernează profesia didactică și lumea academică pentru 

a-și înțelege mai bine situația ca studenți, respectiv profesori sau designer instrucționali.  

CP3 Utilizarea principiilor etice care guvernează munca academică pentru elaborarea de lucrări 

studențești și lecții școlare. 

CP4 Operarea eficientă cu diferite tipuri de surse de documentare în elaborarea lucrărilor 

studențești și lecțiilor școlare.  

CP5 Operarea cu noțiunile de bază ale cercetării științifice pentru a putea identifica plagiatul. 
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CT1 Îndeplinirea responsabilă a îndatoririlor impuse de statutul de student, profesor și designer 

instrucțional în diferitele situații cu care se văd confruntați. 

CT2 Utilizarea eficientă a principiilor etice ale profesiei didactice și muncii academice pentru 

identificarea posibilelor provocări etice și pentru prevenirea transgresiunilor.  

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

-- 

5.2 De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

-- 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

OG1 Familiarizarea studenților cu principiile etice și valorile muncii 

academice și ale profesiei didactice.  

OG2 Formarea deprinderilor de a-și judeca comportamentul din perspectiva 

unor valori și principii etice.  

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

OS1 Conștientizarea nevoii de reflecție continuă asupra implicațiilor etice ale 

situațiilor în care se găsesc atât din postura de studenți, cât și din cea de 

profesori. 

 

OS2 Înțelegerea exigențelor specifice impuse de pregătirea diferitelor tipuri 

de lucrări academice și lecții școlare. 

 

 OS3 Înțelegerea necesității recursului la surse de documentare și a utilizării 

oneste intelectual a acestora.  

 



8. Conţinuturi 

 

 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Curs 1: Curs introductiv: C este etica? De la etică la 

deontologie profesională 

Prelegerea, 

dialogul 

-- 

Curs 2: Principii etice ale vieții academice din perspectiva 

misiunii școlii și idealului său educațional 

Prelegerea, 

dialogul 

 

Curs 3: Etica virtuții vs. abordarea deontologică în viața 

academică. Problemele normelor etice extrinseci 

Prelegerea, 

dialogul 

 

Curs 4: Virtuți ale studentului și virtuți ale profesorului I Prelegerea, 

dialogul 

 

Curs 5: Virtuți ale studentului și virtuți ale profesorului II Prelegerea, 

dialogul 

 

Curs 6: Virtuți ale studentului și virtuți ale profesorului III Prelegerea, 

dialogul 

 

Curs 7: Aspecte problematice etic ale raportului de putere 

dintre profesor și student 

Prelegerea, 

dialogul 

 

Curs 8: Aspecte problematice etic ale relației personale dintre 

profesor și student 

Prelegerea, 

dialogul 

 

Curs 9: Exigențele etice ale muncii academice: Buna-credință 

și respectul adevărului 

Prelegerea, 

dialogul 

 

Curs 10: Exigențele etice ale muncii academice: 

Responsabilitatea socială a profesorului (și studentului) 

Prelegerea, 

dialogul 

 

Curs 11: Exigențele etice ale muncii academice: Respectul și 

fidelitatea față de sursele de documentare 

Prelegerea, 

dialogul 

 

Curs 12: Implicații epistemice ale încălcării eticii academice Prelegerea, 

dialogul 

 

Curs 13: Consecințe legale ale încălcării eticii academice Prelegerea, 

dialogul 

 

Curs 14: Considerații finale și recapitulare Prelegerea, 

dialogul 

 



Bibliografie: 

 

1. ***, The Chicago Manual of Style 15th Edition. Chicago & London, The University of Chicago 

Press, 2003 

2. ***, Publication Manual of the American Psychological Association.Washington D.C., American 

Psychological Association, 2010. 

3. ***, Standard român ISO 690/1996: Documentare - Referințe bibliografice, conținut, formă și 

structură. București, Institutul Român de Standardizare. 

4. Aristotel, Etica nicomahică, Traducere, studiu introductiv, comentarii și index de Stela Petecel. 

București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1988. 

5. Joseph Gibaldi, The MLA Handbook for Writers of Research Papers. New York, The Modern 

Lamguage Association of America, 2009. 

6. Thomas S. Kane, The Oxford Essential Guide to Writing. New York, Berkeley Books, 2000.  

7. Bill Marsh, Plagiarism: Alchemy and Remedy in Higher Education. Albany, State of New York 

Press, 2007. 

8. Richard A. Posner, The Little Book of Plagiarism. New York, Pantheon Books, 2007. 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Seminar 1: Seminar informal Dialogul -- 

Seminar 2: Când trebuie să cităm? Studiul de caz  

Seminar 3: Normele Academiei Române de citare Dialogul  

Seminar 4: Normele Chicago Manual of Style A Dialogul  

Seminar 5: Normele Chicago Manual of Style B Dialogul  

Seminar 6: Normele MLA Dialogul  

Seminar 7: Normele APA Dialogul  

Seminar 8: Forme ale plagiatului Dialogul. Studiul 

de caz 

 

Seminar 9: Dreptul de autor și drepturile corelative Dialogul  

Seminar 10: Consimțământul pentru lucrul cu elevii Dialogul  

Seminar 11: Protejarea datelor personale Dialogul  

Seminar 12: Protejarea identității Dialogul  

Seminar 13: Probleme puse de munca în echipă: cuantificarea 

muncii și însușirea recunoștinței 

Dialogul  

Seminar 14: Seminar recapitulativ Dialogul  

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

 

 

Cursul de Etică și integritate academică este conceput pentru a le oferi studenților viitori profesori și 

designeri instrucționali teoretice și abilitățile practice necesare pentru a face față provocărilor etice cu care îi 

confruntă viața academică și mediul școlar.    



 

10. Evaluare 

 

 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Însușirea conceptelor 

fundamentale ale eticii și a 

principiilor care normează 

viața academică 

Examen 70% 

Abilitatea de a reflecta 

critic și a interpreta 

situațiile în care se găsesc 

ca situații etice în lumina 

unor anumite principii și 

valori  

10.5 Seminar/laborator Capacitatea de analiză a 

unor texte 

Evaluare continuă prin 

participarea documentată la 

discuții 

 

 

 

 

30% 

Capacitatea de a 

problematiza 

Capacitatea de sinteză a 

diferitelor concepte și 

teorii  

10.6 Standard minim de performanţă 

 Pentru promovarea examenului de Etică și integritate academică studenții trebuie să dea dovadă de 

capacitatea de identificare a plagiatului.   

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

06.04.2019   Costache Adrian              Costache Adrian 

 

 

Data avizării în departament                                Semnătura directorului de departament

  

...........................................                     …............................  


