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OBIECTIVE*  O-1 Cunoaşterea şi însuşirea aparatului conceptual al eticii;  
O-2 Înţelegerea şi asumarea importanţei aplicării eticii în domeniul profesional;  
O-3 Dezvoltarea capacităţilor comprehensive şi atitudinal-comportamentale pe bază de valori etice 

COMPETENŢE SPECIFICE ACUMULATE 

COMPETENŢE 

PROFESIONALE** 
Cunoştinţe: Să să înţeleagă problematica Eticii precum si principalele ei concepte şi teorii din perspectiva 
comunicării;  
Abilităţi: să obţină capacitatea de a utiliza aparatul conceptual al eticii şi de a il aplica în analiza comunicării 
publice; formarea dimensiunii etice a competenţei comunicative şi a deprinderilor de a judeca etic actele de 
comunicare publică. 

COMPETENŢE 

TRANSVERSALE 
CT-1 Rezolvarea în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât şi practică - a unor situaţii profesionale 
uzuale, în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora. 
CT-2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe 
paliere ierarhice. 
CT-3 Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii. 

CONTINUTUL 

CURSULUI 
1. Preliminarii: sensurile eticii; 
2. Ipostaze ale eticii: etica filosofică, etica teologică, etica ştiinţifică, etica practicilor sociale.  
3. Etica, moravurile, dreptul şi politica. Istoricitatea practicilor morale şi a doctrinelor etice; 
4. Diviziuni ale eticii: etica descriptivă, etica normativă, meta-etica, etica aplicată. Perspective ale 

eticii: teleologică, deontologică, axiologică, situaţională; 
5. Etica socială şi etica/moralitatea individuală. Identitatea morală, relaţia etică şi hermeneutica 

experienţei morale;  
6. Etică şi comunicare . Esenţa comunicativă a eticii şi esenţa etică a comunicării. Natura relaţională a 

eticii. Relaţii, norme şi valori etice/morale;  
7. Specificul limbajului moral şi practicile comunicării socilae. Conştiinţa morală şi acţiunea 

comunicativă (Habermas); 
8. Reconstrucţia comunicativă a eticii: De la etica monologică la etica dialogică. Premise ale unei etici 

a dialogului (M. Buber, E. Levinas, H.G. Gadamer, L. Swidler). 
9. Etica discursului (K.O. Appel, J. Habermas). Presupoziţiile etice ale argumentării: Principiul 

Discursului şi Principiul Universalizării. Limitele eticii discursului (J.F. Lyotard); 
10. Etica discuţiei/conversaţiei: problematizarea etică a situaţiilor de comunicare. Includere vs. 

Excludere; Consens vs. Diferend; Inţelegere si recunoaştere; 
11. Norme şi valori comunicaţionale în etica întȃlnirii cu celălalt” în „etica responsabilităţii”, în „etica 

grijii”, în etica recunoaşterii (Ch. Taylor, A. Honneth, C. Gilligan, P. Ricoeur, J.L. Ferry etc.); 
12. Etica practicilor de comunicare în spaţiul public: 1) standardele etice ale comunicării publice; 2) 
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etica mass-media; 3) etica relaţiilor publice; 4) etica reclamei comerciale; 4) etica spaţiului 
cibernetic; 

13. Normele morale ale comunicării publice şi codurile deontologice ale profesioniştilor în comunicare. 
Funcţiile, structura şi rolul reglementărilor deontologice. Tipuri (si exemple) de coduri profesionale. 

14. Tipologia responsabilităţilor etice. Limitele codurilor deontologice. Dincolo de codurile dentologice: 
morala caracterului şi etica virtuţilor civice. 

BIBLIOGRAFIE  
 (SELECTIVĂ) 

Balahur, P. Personalitate şi creaţie în etica modernă, Ed. Universităţii Al. I. Cuza, Iaşi, 2004 
Bernard, W, Introducere în etică. Moralitatea, Editura Alternative, Bucureşti, 1993  
Bertrand, C.J., Deontologia mijloacelor de comunicare, Institutul European, Iaşi, 2003 
Cristians, C., Etica Mass-media, Polirom, Iaşi, 2003 
C. Cozma, Etică şi comunicare, Curs universitar, Editura Universităţii „Al.I.Cuza”, Iaşi, 2010  
Habermas, J., Conştiinţă morală şi acţiune comunicativă, All, Bucureşti, 2001 
Larson, Charles, Persuasiunea. Receptare şi responsabilitate, Polirom, Iaşi, 2003 
Johannensen, R.L., Ethics in Human Communications,Waveland, 2001 
Public Relations Society of America, Member Code of Ethics web 
Morar, V., Moralităţi elementare, Editura Paideia, Bucureşti, 2004 

CONȚINUTUL 

LUCRĂRILOR DE 

SEMINAR/LABORATOR 

La seminar vor fi aprofundate temele de la curs 

BIBLIOGRAFIE  
 (SELECTIVĂ) 

Identică cu bibliografia cursului. 

REPERE 

METODOLOGICE*** 
Strategii didactice: expunerea, conversatia euristica, dezbaterea şi problematizarea 

 

EVALUARE 
metodele 

Evaluare formativă la seminar, respectiv evaluare sumativă la sfârşitul semestrului. La 
seminar, se vor utiliza observaţia sistematică şi portofoliul. Evaluarea materiei predate în 
cadrul prelegerilor se va face sub forma unui proiect final.  

forme 
Înregistrarea prezenţelor la seminarii; notarea contribuţiilor la activităţile de seminar; 
corectarea portofoliului de seminar; corectarea proiectului realizat pentru seminar, 
corectarea proiectului final. 

ponderea 
formelor de 
evaluare în 

formula notei 
finale 

Nota finală reprezintă media aritmetică între nota obţinută la seminar (proiect, teme, 
minim 2 prezentări) şi nota obţinută la proiectul final. Activităţile de seminar şi proiectele 
sunt notate cu note de la 1 la 10. 

standardele 
minime de 

performanţă**** 

Frecventarea prelegerilor si a seminariilor; participarea activă; obţinerea unor note de 
promovare 

*  obiectivele sunt formulate în funcție de grila competențelor profesionale pentru programul de studii 
** la nivel de descriptor 
*** strategia didactică, materiale, resurse 
**** raportate la competențele formulate la Obiective sau la Standardele minime de performanta din grila 1L/1M după caz 
 
Data completării,                                    Titular de curs,                                          Titular seminar,                   
20 septembrie 2016                                                      conf. univ.dr. Paul Balahur                                   Lect. dr. Viorel Țuțui 
                
                Data avizării în departament, 
                   25 septembrie 2016 
                             Director de departament, 
                                                                                  conf.univ.dr. Gheorghe-Ilie Fârte 
 


