
 

 
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 AI 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 

Competențe profesionale: 

- Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor și metodelor din domeniul juridic în scopul 
realizării unui demers de cercetare corect din punct de vedere deontologic; 
- 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. 
 
 

Cunoașterea elementelor relevante de etică, integritate academică și deontologie profesional
și folosirea lor în planificarea și realizarea activităților de studiu și cercetare, precum 
lucrărilor scrise cu finalitate formativ-evaluativă sau cu caracter științific. 

 
Obiective specifice 
 
La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenții vor fi capabili să: 

• Folosească practici corecte din punct de vedere etic în organizarea și realizarea cercet
redactării lucrărilor științifice și în comunicarea academică  

• Înțeleagă care sunt formele și manifestările lipsei de etică  în viața academică 
• Însușească repere utile pentru construirea și asumarea autonomă a unui cod etic personal în mediul 

universitar și pentru viața personală. 
 

Anexa 3 IFR 2021-2022 
FIŞA DISCIPLINEI 

Denumirea disciplinei ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ 



 
Competenţe 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 
(AI, ST, SF, L, P) 1. Terminologie.  

2. Fundamente filosofice. 
3. Etică și integritate academică. Privire comparativă.  
4. Instrumente legislative. Codul de etică universitară.  
5. Student la Drept. Drepturi. Obligații. Sancțiuni.  
6. Egalitatea de gen și discriminarea în mediul academic. 
7. Aplicații: etică – bioetică. 
8. Aplicații: integritate versus fraudă. 
9. Etica cercetării în științele juridice. 
10. Metodologia cercetării juridice. Principii. 
11. Metodologia cercetării juridice. Reguli de scriere în științele juridice. 
12. Stiluri de scriere a articolelor științifice cu specific juridic. 
13. Aplicații: reguli de citare. 
14. Aplicații: scrierea unui articol științific juridic.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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  

- teme de control – 4 lucrări aferente cursurilor aplicative cu 
temele nr 7, 8, 13 și 14.  

90% - teme 
de control 

10% - 
prezență 
integrală 

Se 
consideră 
promovat 
studentul 
care obține 
cel puțin 
nota 5 
(cinci).   
 

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

Suport de curs, ghid de studiu 
 



 

Bibliografia recomandată 

Bibliografie obligatorie: 

 
1. Iftimiei, A., GHID PRACTIC pentru elaborarea și susţinerea lucrării de licenţă, a 

lucrării de disertaţie sau a tezei de doctorat, Editura Universul Juridic, București, 
2016. 

2. Ștefan, E. E. , Etică și integritate academică, Editura Pro Universitaria, București, 
2018. 

 
Bibliografie suplimentară: 
3. Șercan E., Deontologie academică. Ghid Practic, Editura Universității din 

București, București, 2017.  
4. Burtea-Cioroianu C.-E. și Nicola E.-V., Metodologie juridica. Curs pentru studenți, 

Editura Universul Juridic, București, 2012 
5. Capcelea, V., Etica si comportamentul civilizat, Editura Pro Universitaria, 

București, 2016. 
6. Deaconu, Ș., Metodologie juridica. Curs practic pentru studenți. Editia a 3-a, 

Editura Hamangiu, București, 2013.  
7. Ghigheci, C., Etica profesiilor juridice, Editura Hamangiu, București, 2017. 
8. Papadima, L. (Coord.), Deontologie academică. Curriculum-cadru, Editura 

Universității din București, București, 2017.  
9. Volosevici, D., Metodologie juridica. Curs practic, Editura Pro Universitaria, 

București, 2016. 
 

Referințe normative: 
• Legislație și acte normative relevante pentru etica și deontologia academică și 

activitatea de cercetare (sursele vor fi recomandate pe parcurs) 
 

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

Lect. dr. Andra IFTIMIEI  

Legendă: AI – activităţi de autoinstruire ; ST – seminar în sistem tutorial; SF – seminar faţă în faţă; L – 
activităţi de laborator, lucrări practice; P – proiect; 
 
Data completării: 20.09.2021 

 

Prodecan pentru activitatea academică și relații cu studenții  
                                                                                                Lect. dr. Mihai DUNEA 


