
 

 
Codul disciplinei DOP.1.1.07.2 Semestrul I Numărul de credite 3 

 

Facultatea DREPT 
 
 Numărul orelor pe semestru/activităţi 

Domeniul de licenţă DREPT 
 
 Total SI ST SF L P 

Programul de studii de 
licenţă  DREPT 

 
 28   28   

 
Categoria formativă a disciplinei (fundamentală, 
complementară, domeniu, specialitate) 

DC 

Tipul disciplinei (impusă, opţională, facultativă) DO 

 

Discipline anterioare 
Condiţionate - 

Recomandate - 

 

Obiectivele disciplinei 

Obiectivul general  

Cunoașterea elementelor relevante de etică, integritate academică și 

deontologie profesională, înțelegerea și folosirea lor în planificarea și 

realizarea activităților de studiu și cercetare precum și în redactarea lucrărilor 

cu caracter științific. 

Obiectivele specifice 

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 

� Folosească practici corecte din punct de vedere etic în organizarea și 

realizarea cercetării juridice, redactării lucrărilor științifice și în comunicarea 

academică  

� Înțeleagă care sunt formele și manifestările plagiatului în viața academică 

� Folosească maniere oneste de evitare și contracarare a plagiatului 

� Însușească repere utile pentru construirea și asumarea autonomă a unui cod 

etic personal în mediul universitar. 

 

Competen țe profesionale 

- Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor și metodelor din domeniul juridic în 

scopul realizării unui demers de cercetare corect din punct de vedere 

deontologic; 
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- Utilizarea tehnicilor și instrumentelor logice specifice profesiilor din domeniul 

juridic pentru analiza situațiilor cu implicații etice și pentru generarea unui plan 

de cercetare; 

- Utilizarea eficientă a cunoștințelor dobândite în culegerea datelor și 

informațiilor referitoare la o problemă de drept concretă supusă cercetării sau 

analizei deontologice; 

- Interpretarea și utilizarea adecvată a  surselor de drept în analiza situațiilor 

juridice, precum și în încadrarea și soluționarea lor corectă din punct de vedere 

deontologic și juridic. 

Competen ţe transversale 

- Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient și responsabil, cu 

respectarea regulilor deontologice specifice domeniului juridic; 

- Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (specifice domeniului juridic, 

dar și interdisciplinare); 

- 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. 

Conţinutul activităţilor 
(SI, ST, SF, L, P) 

I. Studiu individual prin materiale specifice ID /IFR 
 

- Studiul bibliografiei principale - 50 ore 

- Studiul bibliografiei suplimentare - 22 ore 

 

II. Seminar fa ţă în fa ţă sau online pe platforme agreate 

1. De ce să studiem etica și integritatea academică? (modulul / partea I + II) - 4 

ore 

2. Fundamente ale eticii academice. Codul etic universitar. Integritatea 

academică (modulul / partea I + II) - 4 ore 

3. Lipsa de onestitate și integritate academică. Forme și exemple (modulul / 

partea I + II) - 4 ore 

4. Plagiatul în mediul universitar. Formele plagiatului (modulul / partea I + II)  - 

4 ore 

5. Identificarea și sancționarea plagiatului (modulul / partea I + II) - 4 ore 



 
6. Redactarea corectă a unei lucrări academice (modulul / partea I + II) - 4 ore 

7. Etica cercetării, colaborării în echipă și a dialogului științific (modulul / partea 

I + II) - 4 ore 

 
Forma de evaluare finală (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări practice, EVP-evaluare pe 

parcurs) 
EVP 

Stabilirea notei  finale 
(procente) 

- evaluare finală  

- activităţi aplicative /laborator/lucrări practice/proiect etc.   

- teste pe parcursul semestrului (față în față sau online) 50% 

- teme de control (față în față sau online) 50% 

Lista materialelor 
didactice necesare 
(suport de curs, ghid de 
studiu etc.) 

Suport de curs, ghid de studiu 
 

Bibliografia recomandată 

 Referin ţe principale:  

1. Burtea-Cioroianu C.-E. și Nicola E.-V. (2012). Metodologie juridica. Curs pentru 
studenți. București: Univers Juridic. 

2. Capcelea, V. (2016). Etica si comportamentul civilizat. București: Pro 
Universitaria. 

3. Deaconu, Ș. (2013). Metodologie juridica. Curs practic pentru studenți. Editia a 3-
a. București: Hamangiu. 

4. Ghigheci, C. (2017). Etica profesiilor juridice. București: Hamangiu. 
5. Papadima, L. (Coord.) (2017). Deontologie academică. Curriculum-cadru. 

București: Editura Universității din București. 
6. Șercan E. (2017). Deontologie academică. Ghid Practic. București: Editura 

Universității din București. 
7. Ștefan, E. E. (2018). Etică și integritate academică. București: Pro Universitaria. 
8. Volosevici, D. (2016). Metodologie juridica. Curs practic. București: Pro 

Universitaria. 
. 
Referin ţe suplimentare: 

• Legislație și acte normative relevante pentru etica, deontologia profesională și 
integritatea în viața și activitatea academică 

 

Coordonator de disciplină 
Grad didactic, titlu, nume şi prenume Semnătura 

Conf. univ. dr. NASTAS Dorin   

Legendă: SI - studiu individual; ST – seminar în sistem tutorial; SF – seminar faţă în faţă; L – activităţi de 
laborator, lucrări practice; P – proiect; 
 
Data completării: 10.09.2020 

 

Prodecan pentru activitatea academică și relații cu studențiii  
                                                                                                Lect. dr. MhaI DUNEA 


