
 

 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

Fișa disciplinei 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea Facultatea de Studii Europene 

1.3. Departamentul Relaţii internaţionale şi studii germane 

1.4. Domeniul de studii Relaţii internaţionale și studii europene  

1.5. Ciclul de studii Doctorat – Școala Doctorală Paradigma Europeană 

1.6. Programul de studii/ Calificarea RISE (Relații internaționale și studii europene) 

  

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei ETICA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Valentin Naumescu 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Prof. dr. Valentin Naumescu 

2.4. Anul de studiu  1 2.5. Semestrul  1 
2.6. Tipul 

de evaluare 
EX 

2.7. Regimul  

disciplinei 
OB. 

   

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

3.1. Nr. de ore pe 

săptămână 

3 Din care 3.2. 

curs 

2 Din care 3.3. seminar/ laborator 1 

3.4. Total ore din planul 

de învăţământ  

36 Din care 3.5. 

curs 

24 Din care 3.6. seminar/ laborator 12 

Distribuţia fondului de timp   Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  9 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  12 

Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri  6 

Tutoriat   

Examinări   

Alte activităţi:..................................................  

3.7. Total ore studiu individual 378 

3.8. Total ore pe semestru 56 

3.9. Numărul de credite  

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum • Nu există. 

4.2. de competenţe • Nu există. 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului - 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului Videoproiector, laptop 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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• Inițierea/consolidarea și dezvoltarea capacităților de concepere, elaborare, planificare și 

implementare a unui proiect de cercetare științifică avansată 

• Cultivarea abilității cercetătorului de a se integra într-un proiect de cercetare mai amplu 

și de a lucra în echipă cu alți cercetători 
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• Familiarizarea și însușirea abilităților de a efectua o cercetare științifică de calitate în 

condiții de integritate (etică, morală, deontologică, de soft law) specifice științelor 

sociale 

 

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

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

• Însușirea cunoștințelor generale privind etica cercetării 

științifice (etica academică) și deontologia cercetării în 

domeniul științelor sociale 

 

7.2 Obiective specifice 
• Cultivarea respectului pentru integritate academică 

• Insuflarea comportamentului și atitudinii de aplicare a 

corectitudinii științifice 

• Identificarea și evitarea comportamentelor incorecte în 

cercetarea științifică (plagiatul, falsul, fabricarea rezultatelor, 

autoplagiatul etc.)  

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

• Clarificări conceptuale I – etică, deontologie, 

integritate 

Expunere, discuție  

• Clarificări conceptuale II – fraudă, plagiat, 

autoplagiat, fals, fabricarea rezultatelor 

Expunere, discuție  

• Principii ale eticii și integrității academice Expunere, discuție  

• Elaborarea unui proiect de cercetare științifică 

avansată (cercetare doctorală) 

Expunere, discuție  

• Clarificări motivaționale – de ce avem nevoie 

de un doctorat? De ce practicile incorecte de 

cercetare, redactare a unei lucrări științifice și 

publicare sunt dăunătoare? 

Expunere, discuție  

• Reglementări naționale și internaționale Expunere, discuție  

• Practici incorecte – de ce trebuie evitate? Expunere, discuție  

• Exemple de practici incorecte Expunere, discuție  

• Tehnici de verificare a similitudinii și decizia de 

corectitudine/plagiat. Există criterii precise? 

Expunere, discuție 

 

 



 

 

• Prezentarea eseului individual (ultimele 5 

săptămâni) 

 

Prezentarea lucrării și dezbatere 

Bibliografie: 

 

1. Barnbaum, DR, & Byron, M. (2001). Research Ethics: Text and Readings. Prentice Hall, New 

Jersey.  

2. Shamoo, AE, Resnick, DB. (2002). Responsible Conduct of Research. Oxford University Press, 

New York. 

3. Guidelines for Research Ethics in the Social Sciences and the Humanities 

Published: 5/26/2022 

Given by The National Committee for Research Ethics in the Social Sciences and the Humanities 

(NESH) in 2021 (5th edition). English translation published 2022. 

 https://www.forskningsetikk.no/en/guidelines/social-sciences-humanities-law-and-

theology/guidelines-for-research-ethics-in-the-social-sciences-humanities-law-and-theology/ 

4. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/6._h2020_ethics-soc-science-humanities_en.pdf 

5. https://usq.pressbooks.pub/socialscienceresearch/chapter/chapter-16-research-ethics/ 

6. The Ethics of Social Research. https://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-

binaries/34088_Chapter4.pdf  

7. European Charter of the Researcher, https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/european-charter 

8. The Code of Conduct for Recruitment of the Researchers, 
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code  

 

8.2 Seminar/laborator Programarea temelor Observaţii 

Se detaliază temele de la curs, se 

exemplifică, se dezbat. 

Aplicații – elaborarea unor proiecte de 

cercetare în echipă, cu respectarea 

standardelor și criteriilor etice și de 

integritate în cercetarea științifică 

  

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității 

epistemice, asociațiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. 

Punc

taj  

10.4. Curs Înțelegerea noțiunilor teoretice, 

clarificarea principiilor, cunoașterea 
metodelor de verificare 

Interviu 50% 

10.5. Seminar/ 

laborator 

Elaborarea unei cercetări semestriale 

pe tematica eticii în științele sociale 

Prezentarea unei lucrări, pe o temă 

din arealul disciplinei (poate fi 

schițarea unui proiect de cercetare 

50% 

https://www.forskningsetikk.no/en/guidelines/social-sciences-humanities-law-and-theology/guidelines-for-research-ethics-in-the-social-sciences-humanities-law-and-theology/
https://www.forskningsetikk.no/en/guidelines/social-sciences-humanities-law-and-theology/guidelines-for-research-ethics-in-the-social-sciences-humanities-law-and-theology/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/6._h2020_ethics-soc-science-humanities_en.pdf
https://usq.pressbooks.pub/socialscienceresearch/chapter/chapter-16-research-ethics/
https://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/34088_Chapter4.pdf%207
https://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/34088_Chapter4.pdf%207
https://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/34088_Chapter4.pdf%207
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/european-charter
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code


 

 

în echipă, cu respectarea 

principiilor, standardelor și 

criteriilor eticii și intregrității în 

cercetarea științifică 

10.6. Standard minim de performanţă  

Obținerea calificativului satisfăcător. 

 

Data completării:  Semnătura titularului de curs:   Semnătura titularului de seminar:  

10 octombrie 2022                Valentin Naumescu                                 Valentin Naumescu 

 

Data avizării in catedră      Semnătura Şefului de departament  
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