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Statutul disciplinei 

Disciplină de specialitate 

 

Titular disciplină 

Conf. dr. Carmen-Mariana Diaconu 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

 Însuşirea mecanismului legal,  legat de normele de etică și integritate academică,  raportat 

la diferite situaţii de încălcare a acestora  de către profesionişti prin dobândirea uzului de a 

respecta modul de realizare a lucrărilor, studiilor, rezultatelor cercetării, însușirea unui 

comportament etic și integru din punct de vedere academic. 

 În cadrul programei analitice se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor 

privind etica și deontologia academică ca și concept și proceduri de implementare a acestora. 

  De asemenea un alt obiectiv complementar este înțelegerea mecanismului răspunderii 

juridice din perspectiva regulamentului de etică și deontologie universitară, a entităților implicate 

în aplicarea acestuia și a procedurilor specifice ce trebuiesc respectate de către orice masterand. 

 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

 

Etică și deontologie academică: definiție, conceptualizare, necesitatea reglementării, analize 

comparative între legalitate și moralitate. 

Proceduri de implementare în mediul academic a regulilor de etică și deontlogie. 

Mecanismul răspunderii juridice privind etica și deontologia academică. 

Modele de etică și deontologie universitară practicate în Uniunea Europeană și state terțe. 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare orală 60% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

teste de verificare, colocviu de laborator. 
40% 
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