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FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituția de învățământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași 

1.2. Facultatea Filosofie și Științe Social-Politice 

1.3. Departamentul Departament de Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă 

1.4. Domeniul de studii Asistență socială 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii / Calificarea Asistență socială 

1.7. Forma de învățământ Învățământ la distanță 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea 

disciplinei 
ETICA ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ Codul 

disciplinei 

ID500 

2.2. Titularul activităților de curs – Coordonatorul 

de disciplină Asist.univ.dr. Lucian SFETCU 

 

2.3. Titularul activităților de seminar / laborator / 

proiect – tutorele                         - 

 

2.4. Anul de 

studiu 
1 2.5. Semestrul II 

2.6. Tipul  

de evaluare 
E 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Conținut Felul 

disciplinei 

DC 

Obligativitate Obligatorie/ 

opțională 

DO 

 

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

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Nu este cazul 

4.2. de competențe Nu este cazul 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfășurare a cursului Platforma eLerning a UAIC 

5.2. de desfășurare a seminarului/ 

laboratorului/ proiectului 
Nu este cazul 

 

6. Competențe specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

țe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

C6. Comunicare şi relaţionare profesională cu beneficiarii şi alţi actori sociali implicaţi 

3.1. Număr de ore pe săptămână – 

forma cu frecvență 
 din care: 3.2. curs  3.3. seminar/ laborator/ proiect  

3.4. Total ore pe semestru – forma 

Învățământ la distanță 
25 din care: 3.5. AI 14 3.6. AT (0) + TC (0) + AA (0) 0 

Distribuția fondului de timp pentru studiul individual ore 

3.5.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 5 

3.5.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 4 

3.5.3. Pregătire seminare / laboratoare / proiecte, teme, referate, portofolii și eseuri  0 

3.5.4.Tutoriat (consiliere profesională) 0 

3.5.5.Examinări 2 

3.5.6. Alte activități 0 

3.7. Total ore studiu individual 11 

3.8. Total ore pe semestru (număr 

ECTS x 25 de ore) 
25 

3.9. Numărul de credite 1 



 2 

C
o

m
p

et
en

țe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 
CT1. Abordarea obiectivă și argumentată atât teoretic, cât și practic, a unor situații - problemă în vederea 

soluționării eficiente a acestora cu respectarea valorilor și principiilor specifice asistenței sociale; 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Cunoașterea și utilizarea corectă a normelor de etică academică în activitățile de 

studiu, cercetare și elaborare a lucrărilor științifice. 

7.2. Obiectivele specifice La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenții vor fi capabili să: 

 Elaboreze un text științific ținând cont de normele etice și stilurile de 

redactare specifice științelor socio-umane 

 

8. Conținuturi 

8.1. AI  Metode de predare Observaţii 

Considerații introductive asupra disciplinei și a 

subiectului. 

Accesul la resursele 

disponibile pe platforma 

eLerning a UAIC 

Studierea unităților de 

învățare și rezolvarea 

exercițiilor propuse 

Plagiatul. Tipuri de plagiat. Accesul la resursele 

disponibile pe platforma 

eLerning a UAIC 

Studierea unităților de 

învățare și rezolvarea 

exercițiilor propuse 

Stilul de redactare academic Accesul la resursele 

disponibile pe platforma 

eLerning a UAIC 

Studierea unităților de 

învățare și rezolvarea 

exercițiilor propuse 

Norme de redactare academică Accesul la resursele 

disponibile pe platforma 

eLerning a UAIC 

Studierea unităților de 

învățare și rezolvarea 

exercițiilor propuse 

Tipuri de surse și moduri de citare Accesul la resursele 

disponibile pe platforma 

eLerning a UAIC 

Studierea unităților de 

învățare și rezolvarea 

exercițiilor propuse 

Redactarea studiilor calitative Accesul la resursele 

disponibile pe platforma 

eLerning a UAIC 

Studierea unităților de 

învățare și rezolvarea 

exercițiilor propuse 

Redactarea studiilor cantitative Accesul la resursele 

disponibile pe platforma 

eLerning a UAIC 

Studierea unităților de 

învățare și rezolvarea 

exercițiilor propuse 

Bibliografie: 

 

Chelcea, S. (2021). Manual de redactare în științele socioumane. Pro Universitaria. 

Poțincu, L. (2021). Etică și integritate academică. C.H. Beck. 

Ștefan, E.E. (2021). Etică și integritate academică. Pro Universitaria 

Codul de etică al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

 

8.2. AT Metode de predare-învățare Observații 

   

   

 

8.3. TC 
Metode de transmitere a 

informației 
Observații 

   

   

   

 

8.4. AA Metode de predare-învățare Observații 

   

   

   

Bibliografie: 
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9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunităților epistemice, 

asociaților profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Disciplina “Etică și integritate academică” răspunde nevoii de cunoaștere adecvată a normelor de etică a cercetării 

și publicării în științele socio-umane.  

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 

10.3. 

Pondere din 

nota finală 

10.4. AI (curs) Participarea activă la discuție cu 

întrebări, comentarii, sugestii.  

Examen scris 100% 

10.5. TC / AA    

10.6. Standard minim de performanță 

• Elaborarea unei lucrări teoretice care să corespundă eticii și stilului de scriere academic 

 

 

Coordonator de disciplină 

Asist.univ.dr. Lucian SFETCU 

Tutore de disciplină 

 

Data 

27.09.2021 

 

Coordonator program de studiu ID, 

 

Conf.Univ.Dr. Mihaela RĂDOI 

 

 

 



Programul de studii: Asistență socială                                                                                                                          Anexa A.2 

Anul de studii: I 

Semestrul: II 

Grupa 1/2 

Disciplina: Etică și integritate academică 

CALENDARUL DISCIPLINEI 

Săptămâna 

Teme de control (TC) Tutoriale (AT) Activităţi asistate Verificări 

Tema 
Termen 

predare 
Tema 

Termen 

programat 
Laborator 

Lucrări 

practice/ 

proiect 
Data 

Tipul 

(E/Clv/V) 

P
re

g
ă
ti

re
 c

u
re

n
tă

 

1         

2 
Plagiatul. Tipuri de plagiat. 12.03.202

2 
    12.03.2022 V 

3 
Tipuri de surse și moduri de citare 16.04.202

2 
    16.04.2022 V 

4         

5         

6         

7         

         

         

         

         

         

         

         

S
E

S
I 

U
N

E
  

Evaluare finală      29 ianuarie E 

        

        

        

Legendă: AT – activități în sistem de tutorat, TC – teme de control, AA – activități asistate, E – examen, Clv – colocviu, V – verificare pe parcurs 

 

 

Coordonaror de disciplină        Tutore disciplină 

Asist.univ.dr. Lucian SFETCU        

 


