
 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 

 
1.   Date despre program 

 

 

1.1. Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 

1.2 Facultatea Facultatea de Sociologie și Psihologie 

1.3 Departamentul Şcoala doctorală în Asistenţă Socială 

1.4 Domeniul de studii Asistență socială 

1.5 Ciclul de studii Doctorat 

1.6 Programul de studii / Calificarea Asistenţă socială nivel Superior 

 

 
2.   Date despre disciplină 

 

 

2.1 Denumire disciplina ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ 

2.2 Titular activităţi de curs Prof.univ.dr. Cosmin GOIAN 

2.3 Titular activităţi de seminar Prof.univ.dr. Cosmin GOIAN 

2.4 Titular activităţi de laborator/lucrari - 

2.5 Anul de studiu I 2.6 Semestrul 1 2.7 Tipul de evaluare Ex 2.8 Regimul 

disciplinei 

DO 

 

3.   Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care ore curs 2 seminar 1 laborator - 

3.2. Numar ore pe semestru 42 din care ore curs 28 seminar 14 laborator - 

3.3.Distribuţia fondului de timp:  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  42 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren  60 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  36 

Tutoriat  10 

Examinări Examen 4 

Alte activităţi……………………………………  - 

3.4 Total ore studiu individual  152  

3.5 Total ore pe semestru 
1

  180 

3.6 Numărul de credite  7 
 
 
 

1 
Numărul total de ore nu trebuie să depăşească valoarea (Număr credite) x 27 ore
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4.   Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum O disciplină similară studiată în ciclurile I sau / și II 

4.2 de competenţe Nu este cazul 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
5.1 de desfăşurare a cursului Videoproiector, laptop 

5.2 de desfăşurare a seminarului - 

5.3 de desfăşurare a laboratorului - 
 

 
6. Competenţele specifice accumulate 
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 formarea doctorandului ca cercetător științific independent, cu respectarea de norme deontologice 

generale și specifice domeniului de cercetare; 

 manifestarea de atitudini în acest context; 

 capacitate de comunicare și diseminare pe canalele caracteristice comunității științifice. 
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  angajare etică în intervenţii 

•  capacitatea de a aplica în practică informaţiile primate în procesul de formare; 
•  capacitatea de a întocmi şi susţine o lucrare ştiinţifică; 

•  capacitatea de operare pe calculator; 

•  cultivarea tehnicilor de selectare a resurselor si a bazelor de date naționale și internaționale de în- 

credere; 

• examinarea și autoevaluarea aptitudinilor de scriere academică. 

 

 
 
 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1 Obiectivul general al disciplinei OG: Înţelegerea rolului de cercetator știintific  și formarea de deprinderi 

academice compatibile cu rolul de doctorand.. 

7.2 Obiectivele specifice Însuşirea principalelor concepte şi termeni specifici disciplinei. 



8.   Conţinuturi 
 

8.1 Curs și seminar Metode de predare Observaţii 

1.   Cercetarea științifică în asistenta 
sociala. 

2.   Proiectul de cercetare doctorală - o 
abordare etică 

3.   Proiectul de cercetare doctorală - o 
abordare sistemică 

4.    Modele operaționale în cercetarea 
științifică. 

5.   Prezentarea rezultatelor cercetării 
științifice. 

6.   Norme specifice de etică 
7.   Diseminarea rezultatelor cercetării 

științifice – Partea I - Etica în 
comunicarea științifică. 

8.   Diseminarea rezultatelor cercetării 
științifice – Partea II - Competitivitate 

9.   Diseminarea rezultatelor cercetării 
științifice – Partea III - Integrare în 
comunitatea științifică 

10. Finalizarea cercetării doctorale - Teza 
de doctorat.       SEMINARII: 
1. Exercitii privind etica academică 
prin citare completă și corectă 
2. Cum parafrazăm corect 
3. Exemple de argumentare și 

comunicare publică 
4. Exemple de plagiat 
5. Utilizarea soft-urilor antiplagiat. 

 

 
Expunere 

Brainstorming 

Expunere sistematică 

Conversația 
Joc de rol 

 

2. Expunere sistematică 

Conversația 

Exemplificare 

 

Bibliografie 

 

 

•     A. Nichici – Lucrări științifice - concepere, redactare, comunicare, Editura Politehnica, Timișoara, 
2010 

• American Psychological Association (2007). Publication Manual of the American Psychological Associ- 
ation (6

th 
ed.). Washington DC: APA. 

•    Codul  General  de  Etică  în  Cercetarea  Ştiinţifică,  Ministerul  Educaţiei,  Cercetării  şi  Tineretului, 
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, Consiliul Național de Etică, 2007.US Information 
Agency, 1987, Special English Word Book, Washington DC 

•    Runcan, P.L., Buzărnescu, Șt., Alexiu, T., (2011). Lucrarea științifică de succes în domeniul socio-uman. 
Timișoara: Brumar 



 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității 

epistemice, asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

 

Tematica propusă răspunde nevoii de etică și integritate academică, de științificitate în 

planificarea și derularea unui proiect de cercetare conform criteriilor de obținere a titlului de 

doctor în domeniul Asistență socială. 

 
10.  Evaluare 

 

Tip activitate Criterii de 

evaluare 

Metode de evaluare Pondere din nota 

finală 

 

 

Curs 

Răspunsurile 

orale la 

examen 

In acord cu subiectele de la curs. 50% 

 
 

 
Seminar 

Realizarea 

unei lucrari 

de 

specialitate 

de 20 de 

pagini. 

 50% 

Laborator/lucrari    

   

   

Standard minim de performanţă 

Doctorandul trebuie să știe să citeze corect, să utilizeze deprinderi academice în acord cu statutul său 

prin terminologia utilizată și lucrările elaborate. 

Data completării: 

 
Iunie 2019 

Titular curs (Semnătura): 

 
Prof. univ. dr. abilitat Cosmin GOIAN

 

 
Data avizării în department:                                       Director departament (Semnătura): 


