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Cadrul conceptual 

- Dezvoltarea gândirii morale și integrarea studenților în cultura 

etică a universității.  

-  Integrarea în cultura morală a cercetării științifice 

- Consolidarea autonomiei în decizia morală 

Înțelegerea și însușirea deprinderilor caracteristice unui cercetător 

de succes, o mai bună înțelegere a practicilor ce caracterizează 

comunitatea științifică. Înțelegerea importanței integrității 

academice pentru funcționarea societății și pentru asanarea vieții 

politice într-o comunitate 

 

Tematica curs: 

Cadre ale evaluării morale. Cum analizăm o problemă etică ? 

• Concepte fundamentale ale eticii 

• Etica și comunitatea științifică 

• Criterii ale evaluării morale: consecințe/intenții, virtuți 

. Specificul eticii academice 

• Etica cercetării, deontologie profesională 

• Comportamentele imorale în organizații academice (tipologie și 

consecințe) 

• Etica și performanța academică 

• Integritatea academică: instrumente instituționale 



• Coduri și comisii de etică 

• Virtuțile unei organizații academice integre 

• Evaluarea și avizarea etică a proiectelor de cercetare : de ce este 

necesară și cum se realizează 

• Cultura etică a UB. Cui ne adresăm pentru rezolvarea unei 

probleme de natură morală? 

•  

Principii ale eticii cercetării 

• Libertatea academică și dezacordul în știință 

• Principiul precauției și cercetările riscante (ex. cu utilizări duale) 

• Consimțământul informat și respectul pentru autonomie 

• Provocări și dileme în etica cercetării 

Particularizări  

• Plagiat și autoplagiat 

• Falsificarea sau fabricarea rezultatelor de cercetare 

• Originalitatea rezultatelor 

• Etica publicării: autorat și co-autorat 

• Accesul la resurse (dreptatea și echitatea în organizațiile 

academice și în echipele de cercetare) 

• Deontologia muncii de echipă în cercetarea științifică 

• Implicațiile și rezultatele colaborării 

 

Forma de evaluare   

Elaborarea unui eseu cu o tematică prezentată la curs, Participare minimă 

la 50% din cursuri 

Statutul disciplinei x    Obligatorie  Opţională  Facultativă 
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