
FIŞA DISCIPLINEI

* E – examen; C – colocviu; EVP – verificare pe parcurs; PP – prezentare proiect
** DO – discipline obligatorii; DA – disciplina opționale; DF – discipline facultative

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 1 din care:3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator -
3.4 Total ore din planul de învăţământ 14 din care:3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator -
Distribuţia fondului de timp ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 40
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40
Pregătire seminarii/ laboratoare,teme, referate, portofolii şi eseuri 20
Tutoriat 5
Examinări 6
Alte activităţi................................... 0

3.7 Total ore studiu individual 111
3.8 Total ore pe semestru 125
3.9 Număr de credite 5

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
1.2 Facultatea Facultatea de Filosofie şiStiinţe Social-Politice
1.3 Departamentul Sociologie şi Asistenţă Socială
1.4 Domeniul de studii Asistență socială
1.5 Ciclul de studii Master

1.6 Programul de studii / Calificarea Probațiune, mediere și asistența socială a victimelor
infracțiunilor / Asistent social

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Etică și integritate academică
2.2 Titularul activităţilor de curs Dr. Frăguța Zaharia
2.3 Titularul activităţilor de seminar -
2.4 An de studiu I 2.5 Semestru 1 2.6 Tip de evaluare* E 2.7 Regimul discipinei** DO

4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum Nu este cazul
4.2 De competenţe Nu este cazul

5. Condiţii(dacă este cazul)

5.1 De desfăşurare a cursului Nu este cazul

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului -



6. Competenţe specifice acumulate
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CP1. Cunoaşterea aprofundată a dezvoltărilor teoretice, a abordărilor metodologice şi practice
specifice probaţiunii, medierii şi asistenţei sociale a victimelor infracţiunilor;
CP2. Utilizarea adecvată a limbajului specific domeniului asistenţei sociale în comunicarea cu medii
profesionale diferite;
CP5. Utilizarea nuanţată şi pertinentă a criteriilor şi metodelor de evaluare, pentru a formula judecăţi
de valoare şi a fundamenta decizii privind probaţiunea, medierea şi asistenţa socială a victimelor
infracţiunilor.
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le CT2. Respectarea standardelor de integritate etică şi onestitate profesională;

CT3. Dezvoltarea capacităţii de negociere şi adaptarea acesteia la diverse contexte socio-
profesionale;
CT6. Deprinderea lucrului în grup şi a cooperării în cadrul reţelelor.

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)
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l Cunoașterea, înțelegerea și aproprierea conceptelor și doctrinelor etice fundamentale

Utilizarea corespunzătoare a cunoștințelor de bază, reflecția critică asupra și evaluarea unor situații
etice dilematice în domeniul de activitate.
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La finalizarea studierii acestei discipline, studenții vor fi capabili să:
 Explice valorile și principiile etice fundamentale;
 Utilizeze perspective etice de referință în abordarea unor situații concrete;
 Aplice cunoștințele dobândite în procesul educației continue și al optimizării pregătirii
profesionale;
 Demonstreze grijă în promovarea și menținerea unui ethos instituțional;
 Acționeze cu integritate în context social și profesional.

8. Conţinut

8.1 Curs Metode de predare
Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)

1. Delimitări conceptuale în arealul Eticii

expunere
problematizare
conversație
euristică
comentariu de text

 Cursul se
desfăşoară conform
programării de la
orar

 Temele de curs se
regăsesc în
bibliografie

2. Necesitatea unei culturi a integrității în societatea
contemporană

3. Axiologie și normativitate etică

4. Integritatea academică – valoare fundamentală în
educație

5. Doctrine etice majore

6. Dezvoltare morală și transformare intelectuală în
universitate

7. Coduri de conduită etică



Data completării Titular de curs Titular de seminar
27.09.2021 Dr. Frăguța Zaharia -

Data avizăriiîn departament Director de Departament
27.09.2021 Conf.Univ.Dr. Romeo Asiminei
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9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Disciplina „Etică și integritate academică” vine în întâmpinarea nevoilor actuale de a conștientiza și
soluționa problemele grave de încălcare a eticii și moralei, la nivel individual și public, de lucru
pentru afirmarea și dezvoltarea unor valori și norme ale onestității, în sfera vieții personale și socio-
profesionale.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere în
nota finală (%)

10.4 Curs

 Cunoaşterea conceptelor
etice de bază

 Utilizarea adecvată a
terminologiei axiologice
și normative însușite

 Capacitatea de a
surprinde și de a căuta
soluții la problemele de
încălcare a eticii în
mediul social

 Participarea activă la
orele de curs

 Elaborarea unui
microreferat cu temă
dată

Examen

50% -
redactarea și
prezentarea
microreferatului
50% - prezența
și participarea
activă la ore pe
parcursul
semestrului

10.6 Standard minim de performanţă

 Aplicarea cunoştinţelor în redactarea și prezentarea unui microreferat cu temă dată.


