
 
 

 
 

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 4 din care: 3.2  curs 2 3.3  seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5  curs 28 3.6  seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 14 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 
Tutoriat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi ................................... 1 

 

3.7 Total ore studiu individual 69 
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 şi Stiinţe Social-Politice 
1.3 Departamentul Sociologie şi Asistenţă Socială 
1.4 Domeniul de studii Sociologie 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studii / Calificarea sociologie 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Deontologie profesională 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.Univ.Dr. Rădoi Mihaela 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist.Asoc.Drd. Gheghes Cristina 
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 Nu este cazul 



 
 

 
 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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C3. Diagnoza problemelor sociale/sociologice si analiza si aplicarea de politici publice si sociale 
C3.1. Elaborarea si interpretarea diagnozei sociale pe baza terminologiei, metodelor si paradigmelor 
specifice; 
C3.2. Interpretarea realității sociale prin aplicarea cunoștințelor fundamentale; 
 
C4. Identificarea, analiza (explicarea) si soluționarea de probleme si conflicte sociale în organizații si 
comunități 
C4.1. Definirea, clasificarea si alegerea metodelor, tehnicilor si procedeelor utilizate în identificarea 
cercetării si soluționării unor probleme sociale; 
C4.2. Exprimarea cauzalității problemelor si conflictelor sociale si identificarea de resurse si modalități 
pentru rezolvarea acestora; 
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CT1. Aplicarea strategiilor de munca riguroasa, eficienta, de punctualitate si răspundere personala 
fata de rezultat, pe baza principiilor, normelor si a valorilor codului de etica profesionala; 
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup a capacitaților empatice de comunicare interpersonala 
si de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă; 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 
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Familiarizarea studenţilor cu problemele, conceptele şi aspectele privind etica şi deontologia 
profesională  
D1. Cunoasterea, întelegerea conceptelor, teoriilor si metodelor de baza ale domeniului si ale ariei de 
specializare; utilizarea lor adecvata în comunicarea profesionala 
D2. Utilizarea cunostintelor de baza pentru explicarea si interretarea unor variate tipuri de concepte, 
situatii, procese, proiecte etc. asociate domeniului 
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 La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
• Identifice valorile personale, culturale, sociale, profesionale si sa gestioneze relația dintre ele 
• Explice  şi  să interpreteze  idei, procese și conţinuturi teoretice şi practice ale acestei 

discipline 
• Descrie activitatea sociologului în diferite contexte  
• Descrie  şi să interpreteze idei, procese, precum şi  conţinuturi teoretice şi practice ale 

acestei discipline; 
• Utilizeze conceptele fundamentale ale deontologiei profesionale 
• Analizeze fenomene si situaţii problematice/ dileme etice întâlnite în practica  cunoaşterea 

noţiunilor specifice disciplinei; 
 

8. Conţinut 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

(ore şi referinţe bibliografice) 

1. Aspecte teoretice ale profesionalismului şi eticii 
profesionale. Raportul etica/ deontologie • descrierea 

• expunerea 
problematizată 
• explicaţia 
• conversaţia 
reproductivă 

• Cursul se 
desfăşoară conform 
programării de la 
orar pe platforma 
cisco webex 

2. Importanta codurilor etice in organizatii  

3. Principii etice în politica şi comportamentul 
organizaţional  



 
 

 
 

4. Etica profesionala intre juridic si moral 
conversaţia 
euristică 

• Temele de curs se 
regasesc la 
bibliografie 

5 
Profesia de sociolog- prezentare generala.  
Sistemul de competente specifice profesiei de 
sociolog.  Standardele profesiei de sociolog   

6 Valori si norme specifice profesiei de sociolog 

7 
Protecţia faţă de riscuri. Dreptul subiectului de a fi 
informat. Responsabilitatea şi respectul pentru 
drepturile populaţiei cercetate 

8 
Respectarea voluntariatului. Evitarea abuzului de 
poziţie profesională. Respectarea intereselor 
persoanelor şi grupurilor 

9 Protecţia în experimentele sociologice 

10 Etica cercetării Aspecte ale eticii cercetarii cu si 
despre grupuri vulnerabile 

11 Dileme etice in sociologie 

12. Comitetele de etica. Consimtamantul informat 

13. Asociațiile profesionale 

14. Codul deontologic al sociologilor 

Bibliografie  
Referinţe principale: 
Codul deontologic al sociologilor (1993), în Revista de cercetări sociale, Anul I, nr.1/1994. 

Cătineanu Tudor (1987), Elemente de etică, vol.2,Editura Dacia, Cluj-Napoca. 
Chelcea Septimiu (2000), Cum să redactăm în domeniul ştiinţelor socio-umane, SNSPA,Bucureşti. 
De Broglie Louis (1980), Certitudinile şi incertitudinile ştiinţei, Editura Politică, Bucureşti. 
Deontologie (p.140), Etică (p.186) în Mic dicţionar de filozofie, (1993) Editura Politică, Bucureşti. 
Deontologie (1978), în Mic dicţionar de filozofie,nEditura Politică, Bucureşti, p.189. 
Doron Roland (1991/1999), Deontologie în Doron Roland, Parot Françoise (sub red.), Dicţionar de 
psihologie, Editura Humanitas, Bucureşti, pp 223-224. 
Fleuw Antony (1984/1996), Deontologie (p.92) şi Etică (p.119-121), în Dicţionar de filozofie şi logică, 
Editura Humanitas, Bucureşti. 
Grupul de lucru pentru informare şi consiliere privind cariera (1997), Profil ocupaţional: sociolog, în 
Clasificarea ocupaţiilor din România (codul C.O.R. 244201). 
Konson A.S., Sominski V.S. (1968/1971), Economia cercetării ştiinţifice, Editura Ştiinţifică, Bucureşti. 
Krausz, Septimiu. (2003). Etica și deontologia profesiei de sociolog. Petroșani: Edyro Press. 
Marshall Gordon (editor) (1994/2003), Dicţionar de sociologie Oxford, Editura Univers Enciclopedic, 
Bucureşti. 
Miroiu Mihaela, Blebea Nicolae Gabriela (2001), Introducere în etica profesională, Editura Trei, 
Bucureşti. 
Bykov  Andrey (2019)  Rediscovering the Moral: The ‘Old’ and ‘New’ Sociology of Morality in the Context of 
the Behavioural Sciences Sociology 2019, Vol. 53(1) 192–207  
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0038038518783967 
Rubén Flores ; Ryan Burg (2021) A Case for Conscious Normativity: Or How Ethics Literacy Can Benefit 
Sociology Students and Their Teachers https://doi.org/10.1525/cs.2021.18219 
 
 

 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0038038518783967
https://doi.org/10.1525/cs.2021.18219


 
 

 
 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare Observaţii 
(ore şi referinţe bibliografice) 

1. Profesia de sociolog- prezentare generala. 

• expunerea 
problematizată 
• discuţia 
• observaţia dirijată 
• observaţia 
independent 
• explicaţia 

• Seminarul se 
desfăşoară conform 
programării de la 
orar pe platforma 
google meet 

• Fiecare student 
trebuie să elaboreze 
şi să susţină două 
proiecte de seminar/ 
(proiect individual și 
proiect de grup). 

2. Sistemul de competente specifice profesiei de 
sociolog 

3. Standardele profesiei de sociolog 

4. Aspecte teoretice ale profesionalismului şi eticii 
profesionale 

5. Responsabilitatea şi respectul pentru 
 drepturile populaţiei cercetate 

6. Valori si norme ale profesiei de sociolog 

7. Protecţia faţă de riscuri. Dreptul subiectului de a fi 
informat. 

8. Protecţia în experimentele sociologice 

9. 
Respectarea voluntariatului. Evitarea abuzului de 
poziţie profesională. Respectarea intereselor 
persoanelor şi grupurilor 

10. Etica cercetării. Aspecte ale eticii cercetarii cu si 
despre grupuri vulnerabile 

11. Dileme etice in sociologie 

12. Comitetele de etica. Consimtamantul informat 

13. Asociațiile profesionale 

14. Codul deontologic al sociologilor 

Bibliografie 
Luísa Veloso, João Freire, Luísa Oliveira Noémia Lopes Deontological and methodological questions regarding 
sociological research: the case of professions and the public interest,Sociologia, Problemas e Práticas 
https://revistas.rcaap.pt/sociologiapp/article/view/788 
Baptista, Luís, Machado Paulo, 2010mOur (scientific) Community and Our Society: rethinking the role and 
dilemmas of national sociological associations – the Portuguese case, https://revista.aps.pt/pt/our-scientific-
community-and-our-society-rethinking-the-role-and-dilemmas-of-national-sociological-associations-the-
portuguese-case/ 
 Asociația americană de sociologie- codul etic http://www.asanet.org/code-ethics 
Ethics in Sociological Research, https://courses.lumenlearning.com/boundless-sociology/chapter/ethics-in-
sociological-research/ 
 Hoffding, H.  Relation Between Sociology And Ethics, The American Journal Of Sociology,pp672-686 
https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.1086/211342 
CliffsNotes.com. (2011). Ethics in Sociological Research. 
http://www.cliffsnotes.com/study_guide/topicArticleId-26957,articleId-26845.html 
American Sociological Association. (2011). http://www.asanet.org/about/ethics.cfm 
Ethical Issues in Sociological Researchhttps://open.lib.umn.edu/sociology/chapter/2-4-ethical-issues-in-
sociological-research/ 
Britih Sociological Asociation, 2017 Guidelines on Ethical Research, https://www.britsoc.co.uk/ethics 

https://revistas.rcaap.pt/sociologiapp/article/view/788
https://revista.aps.pt/pt/our-scientific-community-and-our-society-rethinking-the-role-and-dilemmas-of-national-sociological-associations-the-portuguese-case/
https://revista.aps.pt/pt/our-scientific-community-and-our-society-rethinking-the-role-and-dilemmas-of-national-sociological-associations-the-portuguese-case/
https://revista.aps.pt/pt/our-scientific-community-and-our-society-rethinking-the-role-and-dilemmas-of-national-sociological-associations-the-portuguese-case/
http://www.asanet.org/code-ethics
https://courses.lumenlearning.com/boundless-sociology/chapter/ethics-in-sociological-research/
https://courses.lumenlearning.com/boundless-sociology/chapter/ethics-in-sociological-research/
https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.1086/211342
https://www.britsoc.co.uk/ethics


 
 

 
 

 

 

 
Data completării Titular de curs Titular de seminar 
27.09.2021 Conf.Univ.Dr. Mihaela Rădoi Specialist drd Gheghes Cristina 
  

 
 

Data avizării în departament Director de Departament 
27.09.2021 Conf.Univ.Dr. Romeo Asiminei 

 

BSA (British Sociological Association) (2017). Statement of Ethical Practice for the British Sociological 
Association. www.britsoc.co.uk/ethics 
Davies  H., Halford S., Hine  C,  Hotz,C., Martin, W.,Sugiura, L.,Ethics Guidelines and Collated Resources for 
Digital Research, https://www.britsoc.co.uk/media/24309/bsa_statement_of_ethical_practice_annexe.pdf 
Mixed Methods Study Involving Young People,2016, https://www.britsoc.co.uk/media/24874/j000208-mixed-
methods-study-involving-young-people-cs5-v5.pdf  
Krausz, Septimiu. (2003). Etica și deontologia profesiei de sociolog. Petroșani: Edyro Press. 
 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Disciplina  Deontologie profesională răspunde nevoii profesioniștilor în resurse umane de a gestiona 
probleme etice ce pot aprea in firme, de gestiona problema valorilor personale/ profesionale, 
individuale/organizaționale 

10. Evaluare 

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

10.4 Curs • Rezolvarea subiectelor 
de examen Examen scris 50% 

10.5 Seminar/ Laborator 

• Prezenţa activă la 
seminarii 

• Elaborarea şi susţinerea  
proiectelor de seminar 

• Absolvirea cursului este 
condiţionată de 
participarea la minimum 
50%+1 din seminariile 
desfăşurate și de 
realizarea a minim50% 
(2.5) puncte din punctajul 
de seminar 

• Inregistrarea 
prezenţelor 

• Evaluare prezentare 
proiecte 

50% 

10.6 Standard minim de performanţă 
• Elaborarea teoretica a unui studiu de caz pentru o situatie ce vizează o dilemă etică din 

practica socială  
• Elaborarea unui proiect de specialitate aplicând principii, norme si valori de etica si 

deontologie profesionala  

https://www.britsoc.co.uk/media/24309/bsa_statement_of_ethical_practice_annexe.pdf

