
ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ (ANUL I) 

Structura disciplinei (nr. de ore săptămânal) 

Semestrul Curs Seminar Laborator Proiect 

II 2 — - — 

Statutul disciplinei 

Obligatorie  

Titular disciplină 

Şef lucr. dr. Corneliu GAŞPAR 

Obiectivele disciplinei (curs şi aplicaţii) 

1. Prezentarea noțiunilor de etică și integritate academică, a valorilor și a principiilor de conduită în mediul universitar, a 
activității de cercetare științifică, precum și a abaterilor de la acestea Deprinderea metodelor şi a tehnicilor privind 

inspecţia şi controlul nutreţurilor 
2. Prezentarea normelor cuprinse în codul de etică al universității 
3. Prezentarea abaterilor și a sancțiunilor referitoare la studenți 
4. Prezentarea eticii în raport cu normele specifice de protecție a animalelor folosite în scop experimental și științific 

Conţinutul disciplinei (programa analitică) 

Curs (capitole/subcapitole) Nr. ore 

1. Etica academică. Noțiuni generale privind noțiunea de etică. Istoric. Concept filozofico-moral. Valori și 
principii în etica universitară. 

2 

2. Integritate academică. Concept. Generalități. Norme   privind etica și integritatea universitară cuprinse în 
coduri academice. 

2 

3. Noțiuni legislative privind etica și integritatea universitară. Autonomia universitară. Abateri. 2 

4. Activitatea de cercetare științifică. Concept. Definiții. Tipuri reglementări. Lucrarea științifică- etape de 
elaborare, structură. 

2 

5. Tipuri de lucrări din mediul academic. Referate și proiecte disciplinare, lucrări de licență, dizertație, teze de 
doctorat. Prezentare generală 

2 

6. Plagiatul. Generalități. Definiții. Legislație aferentă. Tipuri. Posibilități și limite în detectarea acestuia. 

Consecințe. 2 

7. Etica folosirii animalelor în activitatea științifică 
2 

 

 

Bibliografie 

1. Note de curs- Corneliu Gașpar 
2. Etică și integritate academică- Elena Emilia Ștefan- curs universitar, 2018, Editura Pro Universitaria, București 
3. Ghid de acțiune contra plagiatului- Dorin Isac, 2012, Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca 

4. Codul de etică și deontologie universitară al UȘAMV Iași 
XXX- Legea 1/ 2011- Legea educației naționale  
XXX- Legea 206/2004- privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovarea.  
XXX- O.G. nr. 57/2002- privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică 
XXX- Legislație specifică privind protecția animalelor folosite în scop experimental și științific 
XXX- Legislație specifică europeană   
- Adrese web specifice universităților din România  
 
 
 
 

  



Metode didactice folosite 

o Curs: Clasic, Interactiv, Prezentare Power Point 

 

Forme de activitate 
Evaluare * 
(aplicaţie practică, altele) 

Procent din nota finală 

Colocviu Scris 65 % 

Evaluare din timpul semestrului 

(curs) 

Prezenţa la curs / Activităţi de participaţie 
35 % 

Persoana de contact 

Şef lucr.dr. Corneliu GAŞPAR 
Facultatea de Medicină Veterinară - USAMV Iaşi 
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Iaşi, 700489, România 
telefon: 0040 232 275070, int. 491 

e-Mail: cgaspar@uaiasi.ro  

  
  

 
 


