
 

FIŞA DISCIPLINEI 
2018-2019 

 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea 
disciplinei 

Etică și integritate academică 

2.2 Titularul activităţilor de 
curs 

 

2.3 Titularul activităţilor de 
seminar 

Prof.univ.dr. SEVASTIAN CERCEL 

2.4 Anul de studiu  I 2.5 
Semestrul  

1,2 2.6 Tipul de 
evaluare 

V 2.7 Regimul 
disciplinei 

OB 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 1 din care:   3.2. 

curs 
 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

14 din care:   3.5 
curs 

 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp  Ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 4 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 2 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  1 
Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităţi...................................  
3.7 Total ore studiu 
individual 

11 

3.9 Total ore pe semestru 14 
3. 10 Numărul de credite 1 
 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ 
superior 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

1.2 Facultatea  FACULTATEA DE LITERE  
1.3 Departamentul ARTE 
1.4 Domeniul de studii   
1.5 Ciclul de studii Master  
1.6 Programul de 
studii/Calificarea 

Arta muzicala romaneasca contemporana 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de 
curriculum  

 Notiuni de   filozofie, dreptul proprietății intelectuale 

4.2 de 
competenţe 

 Competente TIC 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  
5.1. de desfăşurare a 
cursului  

--- 

5.2. de desfășurare a 
seminarului/laboratorului 

Seminarul se desfăşoară pe baza bibliografiei indicate şi a caietului de 
seminar. Sarcinile de lucru se rezolvă atât în echipe de lucru cât şi 
indvidual, sub îndrumarea şi controlul cadrului didactic. Masteranzii  



 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de 
predare Observaţii 

 
8. 2 Seminar/laborator Metode de 

predare Observaţii 

1.  Rolul Codurilor de etică în susținerea integrității 
academice 

Expunere 
interactivă  

S1 

sunt încurajaţi să stăpânească metodologia și bunele practici în 
cercetare. 

6. Competenţele specifice acumulate  
C

om
pe

te
nţ

e 
pr

of
es

io
na

le
 

1. Cunoașterea drepturilor și obligațiilor impuse de etică și legislație în materie de cercetare 
2. Utilizarea conceptelor, metodologiei, tehnicilor si instrumentelor de documentare în 

cercetare   
3. Capacitatea de a realiza comentarii și analize de text juridic   
4. Capacitatea de redactare a lucrării de disertație, cu respectarea normelor de etică și a 

bunelor practici 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

  
1.  Abilitati de perfecţionare a metodelor şi tehnicilor de muncă intelectuală  
2. Abilităţi de lucru în echipă si implementarea tehnicilor de munca eficienta în echipa 
(cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor ierarhice 
3 Abilităţi de comunicare orală şi scrisă în cel puțin o limbă straină și utilizarea 
eficientă a resurselor de comunicare și a surselor de informare și de formare profesională 
asistată, atât în limba română, cât și într-o limbă străină de circulație internațională. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general 
al disciplinei  

Cunoașterea drepturilor și obligațiilor masterandului rezultate din 
legislației, coduri de etică și bune practici în vederea evitării fraudelor 
intelectuale și a dobândirii unor abilități onsete de cercetare  

7.2 Obiectivele 
specifice  

La absolvirea cursului participanţii vor dobândi următoarele competenţe 
specifice 
- profesional 

1. Cunoașterea drepturilor și obligațiilor impuse de etică și legislație 
în materie de cercetare 

2. Utilizarea conceptelor, metodologiei, tehnicilor si instrumentelor de 
documentare în cercetare   

3. Capacitatea de a realiza comentarii și analize de text juridic,   
Capacitatea de redactare a lucrării de disertație, cu respectarea normelor de 
etică și a bunelor practici-transversal 
       1. Abilitati de perfecţionare a metodelor şi tehnicilor de muncă 
intelectuală  

2. Abilităţi de lucru în echipă si implementarea tehnicilor de munca 
eficienta în echipa (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea 
palierelor ierarhice 
3 Abilităţi de comunicare orală şi scrisă în cel puțin o limbă straină și 
utilizarea eficientă a resurselor de comunicare și a surselor de 
informare și de formare profesională asistată, atât în limba română, cât 
și într-o limbă străină de circulație internațională. 



 

2 h 
2.  Dreptul de autor și cercetarea științifică : regimul 
ideilor , citarea și corecta utilizare a mijloacelor de 
citare, drepturile masterandului autor al disertației , 
sancțiunea încălcării dreptului de autor 2 h  

Expunere 
interactivă și 
studii de caz 

S3 

3. Buna conduită în cerectarea științifică guvernată de 
Legea nr. 206/2004; 2 h  

Expunere 
interactivă 

S5 

4.  Încălcarea dreptului de autor prin reproducere fără 
acordului titularului de drepturi – 2h 

Expunere 
interactivă și 
studii de caz 

S7 

5. Informare și documentare științifică în bibiotecă și 
Internet (ANELIS PLUS 2020) - 2 h  

Curs practic S9 

6. Metode de cercetare, realizarea planului 2h Expunere 
interactivă 

S11 

7. Redactarea lucrării  și ghidurile proprii facultăților  
2 h 

Expunere  S13 

Bibliografie 
1. Gabriel Olteanu - Dreptul proprietății intelectuale, Ed. CH Beck, București, 2008 
2. Ambroise Zagre -  Méthodologie de la recherche en sciences sociales : Manuel de recherche 
sociale à l'usage des étudiants, L’Harmattan, Paris, 2013 
3. Diana Dănișor - Ghid practic pentru redactarea și susținerea tezei de doctorat, Metodologie 
juridică, Universul Juridic, București, 2018 
4. Codul de Etică al Universității din Craiova 
5. Legea nr. 206/2004 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs   
 
 
Verificare  

 
 
 

10.5 Seminar 

Capacitate de sinteza și 
prelucrare a informațiilor 
primite 
Capacitatea de redactare și 
prezentare a rezultatelor 
documentării cu respectarea 
normelor de etică și 
integritate academică 
Prezența 

10.6 Standard minim de performanţă 
- Participarea la cursuri  
- Insușirea noțiunilor de bază ale disciplinei 

 
Data completării           Semnătura titularului de seminar  
01.10.2018 
 

Data avizării în departament           Semnătura directorului de departament 
01.10.2018             Prof. univ. dr. Alexandru BOUREANU 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
Continutul cursului este conform cu practica in domeniu, fiind actualizat in timp real cu elemente 
rezultate din evolutia reglementărilor și a bunelor practici 


