
  FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 
1.3 Departamentul Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei 
1.4 Domeniul de studii Științe ale Educației 
1.5 Ciclul de studii Master 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Management educațional (IF) 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Etică și deontologie managerială 
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr.  Cuc Maria Claudia 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr.  Cuc Maria Claudia 
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 4 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DS 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp: Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 23 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
Tutoriat 2 
Examinări  6 
Alte activităţi: Nu este cazul. 0 
3.7 Total ore studiu individual 85 
3.8 Total ore pe semestru 125 
3.9 Numărul de credite 6 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) Nu este cazul. 
4.1 de curriculum  
4.2 de competenţe  
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) Nu este cazul. 

 
6. Competenţele specifice acumulate 

5.1 De desfăşurare a cursului  Condiţii de învăţare activă şi interactivă, activităţi didactice 
desfăşurate în spirit activizant, problematizant, dar și  practic-
aplicativ. 

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de 
titular, de comun acord cu studenţii. Nu se acceptă 
cererile de amânare decât pe motive obiectiv 
întemeiate. 
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 competenţe teoretice referitoare la fundamentarea ştiinţifică şi  principii de bază ale 
domeniului de intervenție, Etică și deontologie managerială, în vederea structurării 
gândirii morale în viața socială și profesională: raţiune şi argumentare, susţinerea 
unui punct de vedere, puterea de discernământ etc. 

 competenţe practice şi metodologice referitoare la elaborarea, organizare şi 
coordonarea  programelor de intervenţie în domeniul de studiu: Etică și deontologie 
managerială 

 Elaborarea de proiecte profesionale prin utilizarea unor  metode și principii 
consacrate în domeniul de studiu: Etică și deontologie managerială 

 Cunoașterea și identificarea conceptelor, teoriilor și metodelor de bază ale 
domeniului și ale ariei de specialitate, utilizarea lor adecvată în soluţionarea 
problemelor de etică și deontologie  profesională 
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 Exersarea şi dezvoltarea limbajului de specialitate, prin realizarea de conexiuni 

logice între ele, prin realizarea de transferuri conceptuale în vederea explicitării şi 
fundamentării acţiunii educaţionale și/ sau profesionale 

 Cunoaşterea principalelor domenii profesionale în care apar dileme etice, dar şi a 
modalităţilor de soluţionare prin intermediul metodelor și principiilor consacrate în 
domeniul de studiu: Etică și deontologie managerială 

 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii și deontologiei profesionale în cadrul 
propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă 

 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice 
desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei prin 
conştientizarea raportului dintre responsabilitate,loialitate, încredere pe de o parte, şi 
obţinerea succesului managerial şi profesional, pe de altă parte 

 Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii prin 
asumarea de roluri în echipele multidisciplinare de muncă, în vedere formării şi 
dezvoltării profesionale continue 

 
 

 
 
 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Formarea competenţelor necesare  cunoaşterii principalelor 
demersuri şi a principalelor metode şi instrumente de evaluare  
în  domeniul de studiu în vederea dobândirii capacităţii de a 
identifica diferenţele dintre etică, morală şi moralitate 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

 Dobândirea de cunoştinţe privind modele de intervenţie 
specifice domeniului în vederea elaborării unor opinii personale 
legate de legea morală,  conştiinţa morală / conduita morală şi 
responsabilitatea morală  asumată 

 Capacitatea de a aplica valorile, normele și principiile  eticii și 
deontologiei manageriale  în cadrul implementării planului de 
dezvoltare profesională, prin eficiență și cu responsabilitatea propriei 
strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă 

 Dobândirea capacităţii de a recunoaşte şi stabili un ansamblu de norme 



 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
 
Structurarea cursului este graduală, 
de la simplu la complex, de la 
abordări teoretico-explicative la 
abordări ilustrative, pragmatice şi 
explicative. 

  

 Etica, morala și deontologia-
domenii înrudite. Raportul dintre ele. 
 

Dezbatere 
Prelegerea interactivă 
Conversaţia euristică 
Explicaţia 
Reflecţia individuală şi 
colectivă 

Munca în grup 
Exemple oferite de 
masteranzii care lucrează în 
învăţământ 
Valorificarea achiziţiilor 
anterioare ale masteranzilor 

Etica profesională și deontologia 
câmpului profesional. 

Prelegere interactivă 
Controversă academică 
Explicaţia 
Reflecţia individuală şi 
colectivă 

Valorificarea achiziţiilor 
anterioare ale masteranzilor 
Munca în grup 
Exemple oferite de 
masteranzii care lucrează în 
învăţământ 
 

Etică și deontologie managerială: 
etimologie, concepte, definiţii, misiune, 
domenii şi diviziuni. 

Prelegere interactivă 
Controversă academică 
Studiu de caz 
Reflecţia individuală şi 
colectivă 

Trecerea în revistă a 
achiziţiilor dobândite în 
cadrul cursului precedent 
Munca în grup 
 

Principiile etice repere în etică și 
deontologie managerială 

Prelegere interactivă 
Controversă academică 
Studiu de caz 
Reflecţia individuală şi 
colectivă 
Dezbatere 

Valorificarea achiziţiilor 
anterioare ale masteranzilor 
Munca în grup 
Exemple oferite de 
masteranzii care lucrează în 
învăţământ 

Cultura organizațională și 
managementul eticii în organizaţii 
 

Munca în grup 
Exemple oferite de 
studenţii care lucrează în 
învăţământ 
 

Trecerea în revistă a 
achiziţiilor dobândite în 
cadrul cursului precedent 
Munca în grup 

Instrumentele fundamentale ale eticii 
și deontologiei manageriale 

Prelegere interactivă 
Controversă academică 
Reflecţia individuală şi 
colectivă 
Controversă academică 

Trecerea în revistă a 
achiziţiilor dobândite în 
cadrul cursului precedent 
Munca în grup 
 

Metode de decizie etică  Prelegere interactivă 
Controversă academică 
Reflecţia individuală şi 
colectivă 
Controversă academică 

Munca în grup 
Trecerea în revistă a 
achiziţiilor dobândite în 
cadrul cursului precedent 
 

Procedura pluralismului metodologic Prelegere interactivă Trecerea în revistă a 

morale şi valori profesionale  specifice domeniului de intervenție 
 Promovarea conceptului de responsabilizare, ca şi finalitate 

majoră a responsabilităţii profesionale și sociale 
 



 Controversă academică 
Studiu de caz 
Reflecţia individuală şi 
colectivă 
Controversă academică 

achiziţiilor dobândite în 
cadrul cursului precedent 
Valorificarea achiziţiilor 
anterioare ale masteranzilor 
Munca în grup 
 

Managementul calității - o provocare 
a eticii aplicate la nivel instituțional 
 
 

Prelegere interactivă 
Controversă academică 
Studiu de caz 
Reflecţia individuală şi 
colectivă 
Dezbatere 

Trecerea în revistă a 
achiziţiilor dobândite în 
cadrul cursului precedent 
Munca în grup 
 

Etica discursului public 
 

Prelegere interactivă 
Controversă academică 
Studiu de caz 
Reflecţia individuală şi 
colectivă 
Controversă academică 

Munca în grup 
Trecerea în revistă a 
achiziţiilor dobândite în 
cadrul cursului precedent 
Exemple oferite de 
masteranzii care lucrează în 
învăţământ 

 
Bibliografie selectivă: 
 
Bauman, Zigmunt ,(2000),  Etica postmodernă,  Editura Amarcord, Timișoara 

Boari,Vasile, (1991), Filosofia şi condiţia morala a cetăţii: O cercetare a problematicii cetăţii in 
filosofia antică şi modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca 

Cătineanu,Tudor,(1982), Elemente de etică, vol. I, vol. II,  Editura Dacia, Cluj-Napoca 

Certo, S., C. (2002). Managementul modern: diversitate, calitate, etica şi mediul global. Bucureşti: Editura 
Teora  

Chiriac, Violeta, trad. (2005), Etica și eficiența profesională, Ediția a-II-a, Editura All, București 

Copoeru, Ion; Szabo, Nicoleta, coord., (2008), Etică și cultură profesională, Editura Casa Cărții 
de Știință, Cluj- Napoca 

Chiriac, Violeta, trad. (2005), Etica și eficiența profesională, Ediția a-II-a, Editura All, București 

Cozma, Carmen, (1996), Etica și deontologie, Editura Universității ,,Alexandru Ioan Cuza” ,Iași 

Cozma, Carmen, (2005), Etica și deontologia asistenței sociale, manual- Asistența socială, 
învățământ la distanță, Editura Universității ,,Alexandru Ioan Cuza” ,Iași 

Crăciun, D, (2005), Etica în afaceri, Editura A.S.E, Bucureşti 

Cuc, Maria Claudia, (2015), Întroducere în etica și deontologia profesiei didactice, Editura Eikon, 
Cluj-Napoca 

Davis, Nancy, (2006),  Deontologia contemporană, în vol. Tratat de Etică, Editura 
Polirom,Iași,editor Singer Peter 

Davis, Nancy, (2006),  Deontologia contemporană, în vol. Tratat de Etică, Editura 
Polirom,Iași,editor Singer Peter 

Ghiațău, Roxana,(2011), Codul deontologic al profesiei didactice, Editura Sedcom Libris SA, Iași 

Habermas, Jürgen,(2008), Etica discursului și problematica adevărului,Editura Art, Bucureşti 



Marian, L., coord. (2001), Etica şi responsabilitatea managerială, Editura Efi-Rom, Târgu Mureş 

Mureşan, V. (2009), Managementul eticii în organizaţii, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti 

Popa, M. (2006), Etica afacerilor şi managementul, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca  

Sandu, Antonio, (2012), Etică și deontologie profesională, Editura Lumen, Iași 

Sârbu, Tănase, (2005), Etică: valori şi virtuţi morale, Editura Societăţii Academice "Matei-Teiu 

Botez", Iaşi, http://www.ce.tuiasi.ro/~tsarbu/Ethics.pdf 

Schneewind, J.B., (2006), Filosofia morală modernă, în vol. Tratat de Etică, Editura Polirom, 
Iași, editor Singer Peter 

Singer,Peter(coord.), (2006), Tratat de etică, Editura Polirom, Iași  

Stan, Emil, (1999), Profesorul între autoritate şi putere, Editura Teora, București 

Stan, Liliana, (2003), Problema idealului. Perspective moral-pedagogice, Editura Universității 
Alexandru Ioan Cuza, Iași 

Stan, Liliana, (2004), Etica și deontologie, în volumul Pedagogie - Psihologie. Cursurile anului II, 
I.D, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași 

Văideanu, George, (1988), Educația la frontiera dintre milenii, Editura Didactică și Pedagogică, 
București 

http://www.ccea.ro/wp-content/uploads/Managementul-eticii-%C3%AEn-
organiza%C5%A3ii.pdf 

 

 
8.2. Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
 
Structurarea cursului este graduală, 
de la simplu la complex, de la 
abordări teoretico-explicative la 
abordări ilustrative, pragmatice şi 
explicative. 

  

 Identificarea rolului eticii și 
deontologiei în societate românească. 

Exerciţiul,  
Rezolvarea de probleme, 
Învăţarea prin cooperare, 
Expunere, demonstraţie, 
vizionare casete 

Dezbatere bazată pe scurte 
eseuri repartizate spre pregătire 

Intervenții de etică aplicată în 
societatea contemporană. 

Exerciţiul, 
Rezolvarea de probleme, 
Învăţarea prin cooperare 
Expunere, demonstraţie, 
vizionare casete 

Dezbatere bazată pe scurte 
eseuri repartizate spre pregătire 

Managementul eticii, etica 
managementului şi etica 
organizaţională. 

Exerciţiul, 
Rezolvarea de probleme, 
Învăţarea prin cooperare 
Expunere, demonstraţie, 
vizionare casete 

Dezbatere bazată pe scurte 
eseuri repartizate spre pregătire 

Situaţia managementului etic în Exerciţiul, Studii de caz pregătite de 



România 
 
 

Rezolvarea de probleme, 
Învăţarea prin cooperare 
Expunere, demonstraţie, 
vizionare casete 

masteranzi 

Tipologia proceselor de evaluare 
etică (analize de filosofie morală, 
audit etic, metode de decizie etică) 

Exerciţiul, 
Rezolvarea de probleme, 
Învăţarea prin cooperare 
Expunere, demonstraţie, 
vizionare casete 

Dezbatere bazată pe scurte 
eseuri repartizate spre pregătire 

Consiliile şi comitetele de etică şi 
actualizarea codurilor morale 

Exerciţiul, 
Rezolvarea de probleme, 
Învăţarea prin cooperare 

Studii de caz pregătite de 
masteranzi 

Trainingul etic - Obiective și forme. 
Aplicații  

Exerciţiul, 
Rezolvarea de probleme, 
Învăţarea prin cooperare 
Expunere, demonstraţie, 
vizionare casete 

Exerciţiu în baza unui studiu de 
caz pregătit de fiecare 
masterand 

Codurile de etică - Principiile de 
bază. Implementare. Aplicații 

Exerciţiul, 
Rezolvarea de probleme, 
Învăţarea prin cooperare 
Expunere, demonstraţie, 
vizionare casete 

Dezbatere bazată pe scurte 
eseuri repartizate spre pregătire 

Metode de decizie etică.  
*Grilă de evaluare etică după metoda 
lui R. M. Hare- Aplicații 
  
 

Exerciţiul, 
Rezolvarea de probleme, 
Învăţarea prin cooperare 
Expunere, demonstraţie, 
vizionare casete 

Exerciţiu în baza unui studiu de 
caz pregătit de fiecare 
masterand 

 
Metode de decizie etică. 
* Grilă de aplicare a metodei 
cazuistice- Aplicații 
 
 
 

Exerciţiul, 
Rezolvarea de probleme, 
Învăţarea prin cooperare 
Expunere, demonstraţie, 
vizionare casete 

Studii de caz pregătite de 
masteranzi 

Metode de decizie etică.  
* Variante ale procedurii 
principiiste-exemple 

Exerciţiul, 
Rezolvarea de probleme, 
Învăţarea prin cooperare 
Expunere, demonstraţie, 
vizionare casete 

Studii de caz pregătite de 
masteranzi 

Metode de decizie etică- Aplicații 
* Matricea etică şi rezolvarea 
dilemelor morale- Aplicații 
 

Exerciţiul, 
Rezolvarea de probleme, 
Învăţarea prin cooperare 
Expunere, demonstraţie, 
vizionare casete 

Exerciţiu în baza unui studiu de 
caz pregătit de fiecare 
masterand 

Etica discursului public- 
Recomandări pentru n discurs etic. 
Aplicații 
 

Exerciţiul, 
Rezolvarea de probleme, 
Învăţarea prin cooperare 
Expunere, demonstraţie, 
vizionare casete 

Exerciţiu în baza unui studiu de 
caz pregătit de fiecare 
masterand 

Grupurile de decizie etică şi 
echilibrul reflectat în managementul 
decizional- Aplicații 

Exerciţiul, 
Rezolvarea de probleme, 
Învăţarea prin cooperare 
Expunere, demonstraţie, 
vizionare casete 

Dezbatere bazată pe scurte 
eseuri repartizate spre pregătire 
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Alexandru Ioan Cuza, Iași 

Stan, Liliana, (2004), Etica și deontologie, în volumul Pedagogie - Psihologie. Cursurile anului II, 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

 aplicarea modelelor şi ideilor pedagogice în instituţiile şcolare şi instituţiile de învăţământ 
special 

 abordarea  şi modelarea educaţiei din perspectivă problematicii sociale 
 promovarea ideilor  pedagogice în contexte educative şi didactice 

 

10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 
10.4 Curs Participare nemijlocită la 

activitatea didactică: 
* Cunoaşterea şi 
dobândirea capacităţii de 
utilizare adecvată a 
conceptelor, metodelor şi 
procedeelor specifice 
Eticii și deontologiei 
manageriale. 
* Însuşirea corectă a 
elementelor de etică și 
deontologie specifice 
domeniului specificat. 
* Înţelegerea importanţei 
studiilor de caz în 
rezolvarea dilemelor 
morale specifice 
domeniului abordat. 

Evaluare pe parcurs 10% 

Valorificare experienţă 
personală 

Evaluare pe parcurs 10%  

 
    
 

  

    
10.5 Seminar/laborator Prezentarea unui portofoliu Colocviu 70% 



de lucrări elaborate pe 
parcursul semestrului este 
o cerinţă de acces la 
examinarea finală. 
Conţinutul portofoliului de 
lucrări se stabileşte de către  
cadru didactic care 
derulează activităţi de 
seminar de comun acord cu 
masteranzii.  

  10% oficiu 
    
10.6 Standard minim de performanţă 

 delimitări conceptuale de specialitate 
 operaţionalizarea termenilor-cheie 
 susţinerea a cel puţin un referat sau proiect de cercetare în faţa colegilor 

 

 

Data completării                Semnătura titularului de seminar          Semnătura titularului de curs 

30 APRILIE 2018                                           

                                                                                                   

 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament 

       Prof. univ. dr. Ion Albulescu  

14.05 2018       

 

      

 

 

 


