FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea de Vest din Timişoara
Facultatea de Matematică şi Informatică / Departamentul de
Informatică
Informatică
I – master Informatică

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Etica si Integritate Academica
2.2 Titularul activităţilor de curs
Mafteiu-Scai Liviu Octavian
2.3 Titularul activităţilor de laborator
2.4 Anul de studiu 1
2.5 Semestrul
1
2.6 Tipul de evaluare
C

2.7 Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
1,0
3.2 din care: curs
1,0 3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 14,0 3.5 din care: curs
14,0 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi……………………………………
3.7 Total ore studiu individual
36,0
3.8 Total ore pe semestru
50,0
3.9 Numărul de credite
2
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

4.2 de competenţe


5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului



5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului



amfiteatru

0
0
ore
10,0
10,0
10,0
3,0
3,0
-

Competenţe transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate

Competența de limitare, identificare și soluționare a situațiilor potențial conflictuale cu implicații
de natură etică;
Competențe de elaborare și implementare a codurilor etice și de conduită profesională;
Competențe de lucru în echipă, competențe de comunicare, competențe de diseminare a
cunoștințelor.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Însuşirea într-un mod adecvat a conceptelor specifice eticii şi
integritaţii academice pentru aplicarea lor în dezvoltarea unei cariere
profesionale responsabile, conduita morală fiind un important reper al
profesionalismului.
7.2 Obiectivele specifice
Dezvoltarea capacităţilor de cunoaştere, apreciere şi valorizare a
principalelor puncte de vedere privind etica academică;
Dezvoltarea abilităților de identificare și soluționare a problemelor cu
implicații de natură etică (dileme etice);
Dobândirea cunoștințelor și a abilităţilor necesare pentru intelegerea,
respectarea, elaborarea, implementarea codurilor de etică si integritate
profesională
8. Conţinuturi
8.1 Curs
1-2 Prezentarea tematicii, obiectivelor, metodelor;
Introducere. Ce este etica? Ce este integritatea? Abordări
interdisciplinare şi integrative
3-4 Devianţa tolerată. De ce îi tolerăm pe devianţi? Copiatul
la examene
Epuizarea eului şi lipsa de onestitate; Contrafacerea şi
deciziile etice; Flexibilitatea morală - creativitate vs.
inteligenţă; Altruism şi necinste
5-6 Plagiatul
Probleme etice ale cercetării şi publicării

7-8

Probleme etice și internetul (inclusiv reţelele de
socializare)
Corupţia – concept, prevenire, combatere; Costul ascuns al
favorurilor - conflictul de interese; Transparenţa – un
panaceu? Cariere etice; avertizorii de integritate vs.

Metode de predare
prelegerea,
exemplificarea,
dialogul

-//-

-//-

-//-

Observaţii

consilierii de etică
910

1112
1314

Codurile etice profesionale; Erori, greșeli și sancțiuni;
Probleme etice ale predării propriei discipline; Proble etice
între colegi, Probleme etice legate de bani;
Confidențialitatea, Relația cu clientul; Evaluare – expertiză
– anchetă; Acordul informat
Codul etic in informatica
-//-

Cum ne recăpătăm sănătatea etică?

Test scris

Evaluarea cunostintelor
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şi noi cercetări empirice. Bucureşti: Editura Prouniversitaria
13. Singer, P. (2006), Tratat de Etică, Bucureşti: Editura Polirom
14. Singer, P. (2017). Altruismul eficient. Ghid pentru o viaţă trăită în mod etic. Bucureşti: Editura
Litera
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8.2 Seminar / laborator
1
2
3
4
5
6
7

Metode de predare

Observaţii

8
9
10
11
12
13
14

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în deplină concordanţă cu materialul predat ăn alte centre universitare din ţară. De
asemenea el este corelat cu cerinţele pieţei muncii.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din
nota finală
70%

10.4 Curs
corectitudinea şi completitudinea
evaluare scrisă
(minim nota 5 pt.
cunoştinţelor acumulate
incheiere situatie)
10.5 Activitate
individuala
eseuri
evaluare scrisa
20%
(minim nota 5 pt.
participarea activă la ore
evaluare orală
10%
incheiere situatie)
10.6 Standard minim de performanţă
 prezenţa la cursuri şi seminarii conform cerinţelor generale ale facultăţii (50%.)
 cunoaşterea noţiunilor fundamentale (minim nota 5 la evaluarea finala)
 capacitatea de a aplica în practică notiunile teoretice (minim media 5 pt. activitate individuala)
Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

25.09.2018

Lector univ. dr. Mafteiu-Scai Liviu

Semnătura şefului departamentului
Data avizării în departament

Conf. univ. dr. Victoria Iordan

