
FIŞA DISCIPLINEI 
1.Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 

1.2 Facultatea/Departamentul FACULTATEA DE SOCIOLOGIE SI ASISTENTA SOCIALA 

1.3 Catedra DEPARTAMENTUL DE SOCIOLOGIE 

1.4 Domeniul de studii SOCIOLOGIE 

1.5 Ciclul de studii LICENŢĂ 

1.6 Programul de studii/Calificarea SOCIOLOGIE 

   

2.Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Comunicare,etica si integritate academica  

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Claudia Câmpeanu, Prof. dr. Cosima Rughinis 

2.3 Titularul activităţilor de seminar N/A 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare  2.7 Regimul disciplinei Obligatorie 

         

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

3.1 Număr de ore pe 
săptămână 2 

 
 
din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 0 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 28 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator  

Distribuţia fondului de timp   

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat 4 

Examinări 3 

Alte activităţi   

3.7 Total ore studiu individual 47 

3.9 Total ore pe semestru 75 

3.10 Numărul de credite  3 

 

4.1 de curriculum - 

4.2 de competenţe - 

        
 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 
cursului  

Sală cu videoproiector și tablă, acces wifi 

5.2. de desfășurare a 
seminarului/laboratorului 

Sală cu videoproiector și tablă 

6. Competenţele specifice acumulate 



 
 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Citirea textelor științifice 
2. Redactarea textelor și prezentărilor 

științifice. Editoare de text. Powerpoint. 
3. Elemente de deontologie a cercetării 

sociologice și antropologice. Drepturile 
subiecților 

4. Specificul cercetării sociologice și 
antropologice 

5. Căutarea literaturii de specialitate, sinteza 
literaturii de specialitate, originalitatea 
științifică 

6. Elemente de deontologie a cercetării 
sociologice și antropologice. Plagiatul și 
drepturile de autor 

7. Elemente de tehnică a muncii și redactării 

Prelegeri, dezbateri,  
exerciții aplicate   

 

Competente 
profesionale 

- Cunoasterea principalelor concepte si teorii din domeniu: elemente de deontologie 
academică, plagiatul și drepturile de autor, originalitatea studiilor științifice, drepturile 
subiecților în cercetarea sociologică și antropologică, specificul cercetării și redactării în 
sociologie și antropologie, comparativ cu alte discipline științifice și genuri non-științifice; 

- Abilitatea de a proiecta o cercetare și redactarea unui text științific respectând principiile și 
normele deontologice și tehnice ale comunității academice; 

- Abilitatea de a căuta texte științifice relevante pe o temă dată; 
- Abilitatea de a citi texte științifice în sociologie și antropologie; 
- Abilitatea de a scrie texte științifice în sociologie și antropologie; 

 

Competente 
transversale 

- Capacitatea de  reflecţie critică asupra unor aspecte ale vieţii contemporane  
- Abilităţi de documentare şi sinteză critică 
-  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  - Dobândirea conceptelor principale privind deontologia academică, 
precum: plagiatul și drepturile de autor, originalitatea studiilor științifice, 
drepturile subiecților în cercetarea sociologică și antropologică, specificul 
cercetării și redactării în sociologie și antropologie, comparativ cu alte 
discipline științifice și genuri non-științifice; 

- Dobândirea abilității de a proiecta o cercetare și redactarea unui text 
științific respectând principiile și normele deontologice și tehnice ale 
comunității academice; 
 

7.2 Obiectivele specifice  - Dobândirea cunoștințelor și abilităților necesare redactării unei sinteze a 
literaturii de specialitate pe o temă la alegere; 

- Abilitatea de a căuta texte științifice relevante pe o temă dată; 
- Abilitatea de a citi texte științifice în sociologie și antropologie; 
- Abilitatea de a scrie texte științifice în sociologie și antropologie; 

 



științifice: stiluri de citare, programe de 
gestiune a referințelor, rețele sociale 
academice. Comunicarea prin e-mail în 
mediul academic. 

Bibliografie 
1. Câmpeanu, Claudia și Cosima Rughiniș. Suport de curs publicat pe site-ul 

http://cursuri.sas.unibuc.ro/redactare/ 
2. Chelcea, Septimiu. Manual de redactare în ştiinţele socioumane. Comunicare. ro, 2011.  
3. Dobrick, Farina Madita, Jana Fischer, and Lutz M. Hagen. Research Ethics in the Digital Age. Springer, 

2018.  
4. Kimmel, Allan. Ethics and values in applied social research. Vol. 12. Sage, 1988. 
5. Israel, Mark, and Iain Hay. Research ethics for social scientists. Sage, 2006. 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

N/A   

Bibliografie: N/A 

 

 

 
 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs 

Examen final Elaborarea unei sinteze a literaturii de 
specialitate și a unei prezentări 
powerpoint cu principalele idei 
identificate 

80% 

10.5 Evaluare pe 
parcurs 

Participarea la curs și la 
discuțiile din cadrul cursului 

Listă de prezență activă 
20% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Obținerea a minim 5 puncte (din 10) în examenul final 

 
Data completarii   Semnatura titular curs  Semnatura titularului de seminar 
 
 
 

ANEXĂ LA FIŞA DISCIPLINEI 
 
b. Evaluare – mărire de notă 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs 

Examen final Elaborarea unei sinteze a literaturii de 
specialitate și a unei prezentări 
powerpoint cu principalele idei 
identificate 

80% 

10.5 Evaluare pe 
parcurs 

Participarea la curs și la 
discuțiile din cadrul cursului 

Listă de prezență activă 
20% 

9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Metodele de predare și de lucru, sunt orientate spre practică și cazuistica de specialitate astfel încât studenții să fie 
pregătiți atât teoretic cât și practic pentru proiectarea și redactarea cercetărilor și rapoartelor sociologice. 

http://cursuri.sas.unibuc.ro/redactare/


10.6 Standard minim de performanţă 

 Obținerea a minim 5 puncte (din 10) în examenul final 

 
 
c. Evaluare – restanţă 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs 

Examen final Elaborarea unei sinteze a literaturii de 
specialitate și a unei prezentări 
powerpoint cu principalele idei 
identificate 

80% 

10.5 Evaluare pe 
parcurs 

Participarea la curs și la 
discuțiile din cadrul cursului 

Listă de prezență activă 
20% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Obținerea a minim 5 puncte (din 10) în examenul final 

 
 

Data completării Semnătura titularului de curs 
Semnătura titularului de 

seminar  

 ......................... .........................  

 
 


