FIŞA DISCIPLINEI

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

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI
(Centrul Universitar UBB din Reşiţa)
FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
DEPARTAMENTUL DE JOCURI SPORTIVE
ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE
MASTERAT
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞCOLARĂ ŞI ACTIVITĂŢI
EXTRACURRICULARE/ MASTER’S DEGREE

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei ETICĂ ŞI INTEGRITATE ACADEMICĂ
2.2 Titularul activităţilor de curs
Conf. univ. dr. ing. abil. Zoltan-Iosif KORKA
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Conf. univ. dr. ing. abil. Zoltan-Iosif KORKA
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DA
2.8 Codul disciplinei
YME5002
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2 Din care: 3.2 curs
1 3.3 seminar
3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 Din care: 3.5 curs
14 3.6 seminar
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: ..................
3.7 Total ore studiu individual
122
3.8 Total ore pe semestru
150
3.9 Numărul de credite
6

1
14
ore
62
28
28
2
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Nu este cazul
4.2 de competenţe
 Nu este cazul
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a
cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului



Aplicații Office 365, sală de curs dotată cu laptop, videoproiector, tablă
magnetică



Condiţii de învăţare practic-aplicativă, în spirit euristic şi problematizat

Competențe
transversale

Competențe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
C1. Învățarea și respectarea principiilor de etică şi integritate academică
C2. Capacitatea de identificare, formulare și soluționare a problemelor de cercetare conexate
dilemelor etice și posibilităților oferite de Etica cercetării pentru depășirea lor
C3. Abilități de documentare, elaborare și valorificare a lucrărilor științifice în sfera eticii şi
integrităţii academice.
Competenţele mai sus enumerate contribuie la formarea competenţelor transversale asigurate de
programul de studii şi specificate mai jos.
CT1. Organizarea de activități specifice educației fizice, precum și pentru persoane de diferite
vârste şi niveluri de pregătire în condiţii de asistenţă calificată, cu respectarea normelor de etică şi
deontologie.
CT2. Îndeplinirea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a sarcinilor de lucru în procesul de instruire.
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptabilităţii
la cerinţele pieţei muncii, potrivit propriului proiect de dezvoltare personală
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
 Familiarizarea studenţilor cu metodologia şi instrumentarul de lucru al
disciplinei
sistemului si instrumentelor de asigurare a eticii și integrității acacdemice
7.2 Obiectivele specifice
 Formarea deprinderilor de utilizare a metodelor si tehnicilor de evaluare a
fenomenului integrității în mediul universitar;
 Cunoaşterea de către studenți a problematicii eticii şi integrităţii academice
în cercetarea ştiinţifică şi diseminarea rezultatelor activității lor
profesionale
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Observaţii
1. Fundamente ale eticii cercetării
2 ore
2. Conduita etică a cercetătorului. Integritatea ştiinţifică
2 ore
Prelegere
3. Standarde și reglementări. Legislaţia privind etica cercetării
2 ore
interactivă,
4. Deontologia metodelor de cercetare
explicaţie,
2 ore
conversaţie,
5. Plagiatul şi autoplagiatul
2 ore
problematizare
6. Redactarea corectă a unei lucrări academice
2 ore
7. Mijloace electronice de verificare a lucrărilor ştiinţifice
2 ore
Bibliografie:
Papadima, L., Deontologie academică, Curriculum-cadru, Universitatea din Bucureşti
Francis L. Macrina, Scientific Integrity, ASM Press, Washington DC, 2014
Kristin Shrader-Frechette, Ethics of Scientific Research, Rowman & Littlefield Publishers, 1994
ESF, The European Code of Conduct for Research Integrity, Strasbourg, 2011
8.2 Seminar
Metode de predare
Observaţii
1. Etica cercetării şi experimentele cu subiecţi umani
2 ore
2. Cazuri notorii de fraudă științifică
2 ore
Dezbatere,
3. Autoplagiatul. Pro şi contra
2 ore
studiu de caz
4. Cazuri de politicieni dovediţi sau suspecţi de plagiat
2 ore
5. Dilema etică. Studii de caz
2 ore
6. Utilizarea mijloacelor electronice de identificare a plagiatului
4 ore
Bibliografie:
Socaciu E., Vică C., Mihailov E., Gibea T., Mureșan V., Constantinescu M., Etică și integritate
academică, București, 2018
Șercan E., Deontologie academică. Ghid practic, București, 2017
Drăgan N. (coord.), Etică și integritate academică, 2018
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Crearea deprinderilor și abilităților legate de buna practică în etică şi integritate academică

10. Evaluare
Tip activitate

10.1. Criterii de evaluare

10.2. Metode de evaluare

10.3. Pondere din nota
finală

Prezenţă şi participare
Conversaţie euristică
activă
Prezenţă şi participare
Conversaţie euristică
activă
10.5. Seminar
Elaborarea unui referat cu
Analiză, interpretare,
temă dată
verificare orală
10.6. Standard minim de performanţă
Redactarea și susținerea unui referat, în baza notelor de curs și a bibliografiei recomandate
10.4. Curs

Data completării

Semnătura titularului de disciplină

21.04.2022

Conf. univ. dr. ing. abil. Zoltan-Iosif KORKA

Data avizării în departament
...........................................

20%

80%

Semnătura directorului de departament
Conf. univ. dr. Alin Marius Baciu

