
 

   

 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI 
Departamentul de Limbi Străine și Comunicare 
Program de studii universitare (masterale) 
Specializarea: Traducere și interpretare specializată 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI  
 

Denumirea 
disciplinei 

Etică și integritate 
academică 

Codul 
disciplinei 

1.DC.OB.05 

Anul de studiu I Semestrul 1 
Tipul de evaluare finală (E, CO, 
V) 

CO 

Regimul disciplinei (OB – obligatorie,                                 
OP – opţională, FC – facultativă) 

OB Număr de credite 
1 

Total ore 
din Planul 

de 

învăţământ 

 

14 Total ore studiu individual 

 

- Total ore pe 
semestru 

 

14 

Categoria 
formativă a 
disciplinei 

DD– disciplină de domeniu, DS – disciplină de specialitate, DC – 
disciplină complementară, PR – stagiu de pregătire practică 

DC 

Titularul(a) 
disciplinei* 

Prof. univ.dr. ing. Iordan Petrescu 
Lector univ. dr. Anca Bunea 

 

Facultatea 
FACULTATEA DE INGINERIE ÎN 

LIMBI STRĂINE – DEPARTAMENTUL 
DE LIMBI STRĂINE ŞI COMUNICARE 

 

Numărul total de ore 
pe saptamână din 

Planul de învăţământ Domeniul de 
studii  

FILOLOGIE 

Ciclul de studii 

(Licență, 
Masterat, 
Doctorat) 

MASTERAT 

 

Total C S L P 

Programul de 
studii 

(Specializarea) 

TRADUCERE ȘI INTERPRETARE 

SPECIALIZATĂ 

 
1 1 - - - 

 

Precondiții de curriculum 
 
 

Competențe profesionale 

vizate de disciplină  

 

La sfârşitul semestrului, studenții masteranzi trebuie să 
demonstreze următoarele: 
 
Competenţe generale: 
- să prezinte conceptul general de integritate şi a celui privind 
integritatea la nivel academic.  



 

   

 

- să identifice instrumentele specifice de măsurare şi promovare 
a unei culturi a integrităţii în mediul universitar. 

 
Competenţe specifice: 
- să deprindă noțiunile de bază ale integrității academice; să 
cunoască noțiunile elementare ale eticii și deontologiei 
academice (înțelegerea și internalizarea lor). 
- să cunoască normele explicite (cu valoare legislativă) sau 

implicite (bune practici) care reglementează conduita academică 
a muncii intelectuale în activitățile desfășurate în cadrul 
programelor de studii universitare. 
- să înțeleagă normele (rațiunea lor, corelarea lor cu alte norme 
deontologice etc.); să explice rațiunile care stau la baza 
normelor de etică și deontologie ale UTCB. 
- să asimileze normele prin raportarea lor nemijlocită la 
activitatea academică desfășurată de către fiecare student în 
cadrul programelor de studii universitare; să raporteze aceste 

norme la standardele disciplinare specifice. 
-să aplice cunoștințele dobândite în raport cu specializările și 
nivelurile de studii ale studenților; punerea în practică a 
cunoștințelor dobândite în activitățile intelectuale specifice 
programului de studii urmat. 

 

Conținutul disciplinei (se vor detalia: conținutul cursului,  numărul de ore de predare pentru 
fiecare capitol al acestuia, lucrări de laborator, lucrări practice, proiect şi altele), numărul total 
de ore, bibliografia) 

Curs 

Metode de 
predare (Clasice, 

clasice 
interactive, cu 
suport digital 

ș.a.)  

Nr. de 
ore 

alocate 

1. Organizarea și funcționarea sistemului național de 
învățământ superior (licență, masterat, doctorat, studii 
postuniversitare). Legislație in vigoare. Consilii 
consultative. 

Interactiv cu 
suport digital 

1 

2. Asigurarea calității în învățământul superior. Cadrul 

național al calificărilor. Recunoașterea diplomelor și a 
calificărilor. Integritate academică prin cultura calității.   

Interactiv cu 

suport digital 

1 

3. Integritatea ca valoare fundamentală. Integritatea 
publică – cadrul juridic. Standarde generale de integritate 
academică. Etica și deontologia profesională. 

Interactiv cu 
suport digital 

1 

4. Standarde de integritate în domeniul activității didactice. 
Principiile integrității academice. Codul de etică – nivelul de 
integritate al comunității academice. 

Interactiv cu 
suport digital 

2 

5. Norme de etică privind relațiile dintre: cadre didactice, 

cadre didactice și studenți, cadre didactice și personalul 

Interactiv cu 

suport digital 

2 



 

   

 

auxiliar – administrativ, studenți și personalul angajat al 
universității, structurile de conducere și personalul angajat. 

6. Procesul de predare – evaluare din perspectiva 
integrității academice. Frauda și corupția în mediul 
universitar. Măsuri de prevenire. 

Interactiv cu 
suport digital 

2 

7. Standarde de integritate specifice activităților de 

cercetare. Cadrul legislativ. Integritatea în activitatea de 
cercetare a studenților. 

Interactiv cu 

suport digital 

1 

8. Plagiatul ca formă de manifestare a lipsei de integritate 
academică. Identificarea formelor de plagiat. Consecințe și 
sancțiuni. 

Interactiv cu 
suport digital 

1 

9. Evitarea situațiilor de fraudă și plagiat prin respectarea 
proprietății intelectuale, a dreptului de autor și a celor 
conexe. Sisteme de citare a surselor de informare. Stiluri, 
metode, produse software. 

Interactiv cu 
suport digital 

2 

10. Norme de etică în utilizarea tehnologiilor informaționale 

și de comunicare in universități. Comportamentul 
colectivității academice în mediul virtual. Utilizarea 
neadecvată a resurselor. 

Interactiv cu 

suport digital 

1 

 TOTAL ORE 14 

 

Activități aplicative 

Tipuri de lucrări 
(seminar, 

laborator, lucrari 
practice, proiect) 

Denumirea lucrărilor 
Metode de 

lucru cu 
studenții 

Nr. de ore 
alocate 

   0 

TOTAL ORE 0 

Bibliografie  generală: 

1. Legea 1/2011 - Legea Educaţiei Naţionale 

2. Legea nr. 7 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici 

3. Legea nr. 161/2003 privind conflictul de interese 

4. Standarde de integritate în învățământul universitar, 2011, UEFISCDI 

5. Deontologie academică. Ghid practic. Emilia Șercan 

6. Etică academică. Raluca Ghenţulescu, Bucureşti, Conspress, 2019 

 

Bibliografie recomandată  (Cel putin un titlu bibliografic sa fie al titularului de disciplina): 

• Arce, Daniel and Gunn, Beth. (2005).”Working Well with Others: The Evolution of 
Teamwork and Ethics”, Public Choice, Vol. 123, No. 1-2. 

• Bellah, Robert N. (coord.). (1992). The Good Society, First Vintage Books. 

• Bunea, Anca, Chirilă, Liliana. (2008). “Classrom Management for Students of  
Different Ethnic Groups”,  pe CD-ul conferinţei  THE 9TH INTERNATIONAL RATE 
CONFERENCE: “TRAINING FOR THE REAL LIFE”, 31.10 - 2.11.2008, organizatǎ de 
Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Cercetǎrii şi Romanian Association of Teachers of English 



 

   

 

• Leslie F. Stebbins. (2006). Student Guide to Research in the Digital Age: How to 
Locate and Evaluate   Information   Sources, Westport,   CT:   Libraries   Unlimited 155. 
http://www.questia.com/read/119705542/student-guide-to-research-in-the-digital-age-
how. 

• Lin, Nancy. (2015). Copying Yourself: How to Avoid Self-Plagiarism.   Disponibil 
online la http://www.diyauthor.com/avoid-self-plagiarism/ 

• Olaru, Bogdan. (2012). Ideologia redundanței sau despre autoplagiat. Să ducem 
dezbaterea un pas mai departe. Contributors.ro, disponibil online la  
http://www.contributors.ro/cultura/ideologia-redundan%C8%9Bei/ 

• Rughiniş, Cosima. (2015). Plagiatul: metafore, confuzii şi drame. Contributors.ro, 
disponibil  online la http://www.contributors.ro/editorial/plagiatul-metafore-confuzii-
%C8%99i-drame/ 

• Sewell, Graham. (2012).”Teamwork, Ethics, and the Quality of Working Life”. In: 
Reilly N., Sirgy M., Gorman C. (eds) Work and Quality of Life. International Handbooks of 
Quality-of-Life. Springer, Dordrecht. 

 

Bibliografie online: 

 https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Translated_Guides/Rom%C3
%A2n%C4%83/Studen%C8%9Bi/Ghid_de_ini%C8%9Biere_rapid%C4%83_-_Student 

• https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Student_Guides/01_QuickSt 

• http://sd.utcb.ro/ro/content/noutati-evenimente-oportunitati/antiplagiat 

• https://www.plagscan.com/en/ 

• https://unicheck.com/ 

 

  
 

Evaluare 
Ponderea în procente 

din nota finală  
Răspunsurile la  examinarea finală  
Susţinerea lucrărilor practice de laborator  
Susţinerea finală a proiectelor  
Testarea periodică prin lucrări de control  

Testarea continuă pe parcursul semestrului 40% 

Referate elaborate în afara orelor de curs și de lucrări practice  50% 

Participarea la orele de curs și aplicații 10% 

Alte activităţi (de precizat care)…………………………….….  

http://www.questia.com/read/119705542/student-guide-to-research-in-the-digital-age-how
http://www.questia.com/read/119705542/student-guide-to-research-in-the-digital-age-how


 

   

 

 
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală  
 
      Cursul va fi prezentat studenților într-o manieră interactivă, urmărind să transmită 
acestora informaţii referitoare la problematica integrităţii și eticii în mediul academic, dar şi 
să dezvolte competenţe şi abilităţi în domeniul evaluării acestui fenomen, prin analize şi  

dezbateri pe marginea unor studii de caz. 
      Cursanţii vor beneficia de 14 h de instruire online precum şi  destinate rezolvării unor 
teme pentru acasă sau teste grilă. 
      Modalitatea de notare a studenților  va avea în vedere notele obținute la temele 
pentru acasă transmise individual online și participarea acestora la orele de curs. 

 

Numarul total de ore de studiu individual (fiecare rând se completeatză după caz) 

Studiul notiţelor de curs   
Pregătirea pentru examinarea 
finală 

 

Studiul suporturilor de curs - manuale, 

cărţi etc. 
  Participarea la consultaţii  

Studiul bibliografiei minimale 
recomandate 

  Documentarea în teren  

Activităţile specifice de pregătire 
pentru seminar,  proiect, laborator 
etc. 

  
Documentarea suplimentară în 

bibliotecă 
 

Elaborarea de teme, referate, eseuri 
etc. 

  
Documentarea prin reţeaua 
internet 

 

Pregătirea pentru lucrări de verificare   Alte activităţi ………………….….  

Pregătirea pentru prezentări orale   ……………………………...…….  

TOTAL ore studiu individual pe semestru  0 

 
 

 

 

Semnături: 

 

Data 

completării: 

 

 

           Titularul de curs 

                (Titlul didactic, numele si prenumele) 

              Lector univ. dr. Anca Bunea 

 

 

01.10.2019 
                                          

 

 
 



 

   

 

Director de Departament 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

Conferenţiar univ. dr. Raluca Ghenţulescu 

 

 

 

 

Notaţii: C - ore de curs; S - ore de seminar; L - ore de laborator/lucrări; P - ore de practică; E - 

examen; CO - colocviu; V – verificare. 

 

 


