
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA 

1.2 Facultatea PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI 

1.3 Departamentul PSIHOLOGIE 

1.4 Domeniul de studii PSIHOLOGIE 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Psiholog 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

Etică aplicată PLR 1546  

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Ion Copoeru 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

drd. Radu Simion  

2.4 Anul de 

studiu 

I 2.5 

Semestrul 

1 2.6. Tipul de 

evaluare 

Colocviu  2.7 Regimul 

disciplinei 

Opţional  

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 36 Din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 12 

Distribuţia fondului de timp: 150  

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 47 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 18 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat 3 

Examinări  2 

Alte activităţi: participare la studii, cercetări 2 

3.7 Total ore studiu individual 102 

3.8 Total ore pe semestru 150 ore 

3.9 Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

Videoproiector, staţie sonorizare, laptop, videoproiector 

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

Videoproiector , staţie sonorizare, laptop, videoproiector, materiale xeroxate 
pentru activităţi de seminar 



6. Competenţele specifice acumulate 

C
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a. Cunoaştere şi înţelegere  

- cunoaşte principalelor concepte şi teorii din etica aplicată 

- argumentează diversele poziţii teoretico-metodologice cu privire la teme din etica aplicată 

- realizează conexiuni între abordarea etico-morală şi abodările specifice psihologiie şi 
psihoterapiei  

- înţelege mecanismele de rezolvare a problemelor etica la nivel individual şi social 
b. Explicare şi interpretare 

- interpretează procesele implicate în conştientizarea şi rezolvarea problemelor morale la nivel 
individual şi colectiv prin prisma teoriilor etice majore 

- explică dificultăţile în rezolvarea problemelor morale prin raportare la modele teoretice şi la 
direcţiile de intervenţie practică 

- realizează analize comparative între tipuri de probleme etice şi contextele care le generează 
 
c. Instrumental – aplicative  

- exersează metode de soluţionare a problemelor morale la nivel individual 

- aplică la nivel bazal metode de rezolvare a problemelor morale în colective/societate 

- proiectează la nivel bazal intervenţii de consiliere etico-moră şi de acţiune în 
grupuri/societate 

 
d. Atitudinale  

- îşi dezvoltă atitudini morale individuale  

- promovează dezvoltarea metodelor de soluţionare a problemelor etico-morale la nivel 
individual şi organizaţional 

- valorizează diferenţele interindividuale în rezolvarea problemelor etico-morale  
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 - dezvoltarea gândirii critice 

- relaţionare şi lucru în echipă 
- managementul resurselor materiale şi de timp 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. Curs introductiv (prezentarea cursului şi aspecte 

administrative). Etică, organizaţii, profesii, 
societate  

expunerea, clarificare 
conceptuală, exemplul 
demonstrativ, dezbatere, 
sinteza cunoştinţelor, 
descoperire dirijată 

 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

- familiarizarea studenţilor cu principalele teorii etice şi a principalelor teme 
de etică aplicată, cu accent asupra acelora care au legătura cu profesia de 
psiholog/psihoterapeut 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 

- cunoaşterea principalelor abordări teoretice din domeniu 

- înţelegerea proceselor de conştientizare şi rezolvare a problemelor etico-
morale  

- asimilarea unor metode de lucru individual şi în grup pentru rezolvarea 
problemelor etico-morale 



2. Sfere ale moralităţii 
 

expunerea, clarificare 
conceptuală, exemplul 
demonstrativ, dezbatere, 
sinteza cunoştinţelor, 
descoperire dirijată, 
activităţi de grup 

 

3. Decizii morale în context profesional  expunerea, clarificare 
conceptuală, exemplul 
demonstrativ, dezbatere 

 

4. Instrumente etice  expunerea, clarificare 
conceptuală, exemplul 
demonstrativ, dezbatere 

 

5. Instituţii etice  
 

expunerea, clarificare 
conceptuală, exemplul 
demonstrativ, dezbatere 

 

6. Guvernare şi auto-guvernare in organizatii  expunerea, clarificare 
conceptuală, exemplul 
demonstrativ, dezbatere 

 

7. Managementul eticii şi managementul integrităţii  expunerea, clarificare 
conceptuală, exemplul 
demonstrativ, dezbatere 

 

8. Etica cercetării ştiinţifice (I): Integritate şi 
conflict de interese 
 

expunerea, clarificare 
conceptuală, exemplul 
demonstrativ, dezbatere 

 

9. Etica cercetării ştiinţifice (II): aspecte etice ale 
experimentelor ştiinţifice pe subiecţi umani 

expunerea, clarificare 
conceptuală, exemplul 
demonstrativ, dezbatere 

 

10. Demascarea şi prevenirea conduitelor neetice expunerea, clarificare 
conceptuală, exemplul 
demonstrativ, dezbatere 

 

11. Etica relaţei psihoterapeut-client (I) 
 
 

expunerea, clarificare 
conceptuală, exemplul 
demonstrativ, dezbatere 

 

10. Etica relaţei psihoterapeut-client (II) expunerea, clarificare 
conceptuală, exemplul 
demonstrativ, dezbatere 

 

11. Etica şi politici publice expunerea, clarificare 
conceptuală, exemplul 
demonstrativ, dezbatere 

 

12. Recapitulare expunerea, clarificare 
conceptuală, exemplul 
demonstrativ, dezbatere 

 

Bibliografie 
Valentin Mureşan, Managementul eticii în organizaţii, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Universității din 

București, 2009.  
Arthur Isak Applbaum, Ethics for Adversaries, Princeton University Press, 2000.[curs 2] 
Ion Copoeru, Nicoleta Szabo (coord.), Dileme morale şi autonomie în contextul democratizării şi al 

integrării europene, Casa Cǎrţii de Stiinţǎ, Cluj-Napoca, 2007. 
Ion Copoeru, Nicoleta Szabo (coord.), Etică şi cultură profesională, Casa Cǎrţii de Stiinţǎ, Cluj-Napoca, 

2008. 
Joseph A. Petrick, John F. Quinn, Management Ethics. Integrity at Work, SAGE Publications, 1997.  
Paul Ricoeur, Le Juste 2, Paris : Editions Esprit, 2001, pp. 55-68. 
East, Julianne PhD and Donnelly, Lisa, Taking Responsibility for Academic Integrity: A collaborative 
teaching and learning design, Journal of University Teaching & Learning Practice, 9(3), 2012. 
Available at:http://ro.uow.edu.au/jutlp/vol9/iss3/2 



Aspecte etice (în psihoterapie), disponibil la http://www.psihogen.ro/relatii-duale-intre-pacient-si-

psihoterapeut.html 

Hans Jonas Philosophical Reflections on Experimenting with Human Subjects in H. Jonas, Philosophical 
Essays: From Current Creed to Technological Man, University of Chicago Press, pp.105-131. 
Liviu Oprea, Cristina Gavrilovici (ed.),  Bazele comportamentului social în sănătate, Bucureşti : Pro 
Universitaria, 2015. 
Cristina Gavrilovici, Introducere în bioetica. Note de curs, Editura Junimea, Iasi 2007. 
Tracey Bretag (ed.), Handbook of academic integrity, Springer, 2016.  
Adrian-Paul Iliescu Etică socială ți politică, Ars Docendi, 2007 
 
Notă: Din lucrările menţionate mai sus este obligatorie doar parcurgerea capitolelor aferente temelor predate 
la curs. 
8.2 Seminar  Metode de predare Observaţii 
1. Introducere generală în topicul eticii aplicate  

 

 

sinteza cunoştinţelor, 
clarificarea conceptuală, 
activităţi de grup, 
conversaţia, dezbaterea 

 

2. Dreptul la viață și la moarte  sinteza cunoştinţelor, 
clarificarea conceptuală, 
activităţi de grup, 
conversaţia, dezbaterea 

 

3. Etica respectului pentru animale  

 

 

sinteza cunoştinţelor, 
clarificarea conceptuală, 
activităţi de grup, 
conversaţia, dezbaterea 

 

 
4. Etică aplicată și Internet. Studiu de caz: pornografia- de 
la subiectuman la obiect virtual 

sinteza cunoştinţelor, 
clarificarea conceptuală, 
activităţi de grup, 
conversaţia, dezbaterea 

 

5. Poate salva psihologia morală planeta? Despre 

vătămare, prudență și armonie în relație cu mediul  

 

sinteza cunoştinţelor, 
clarificarea conceptuală, 
activităţi de grup, 
conversaţia, dezbaterea 

 

6. Ce înseamnă “o viață bună”? Perspective filosofice și 
psihologice asupra libertății și fericirii personale 

sinteza cunoştinţelor, 
clarificarea conceptuală, 
activităţi de grup, 
conversaţia, dezbaterea 

 

  
 

  

Bibliografie 
 

Valentin Mureșan, Este etica aplicată o aplicare a eticii? 

(http://www.srfa.ro/rrfa/pdf/2007_1_08_muresan.pdf)  

James Rachels, Active and Passive Euthanasia 

(http://www.jamesrachels.org/CEPA4.pdf)  

Barney Hsiao, Karl Bautista, The Ethics of What We Eat 

(http://web.cs.ucdavis.edu/~rogaway/classes/188/fall10/p5.pdf).  

Kath Albury: The Ethics of Porn on the Net (Remote Control- New Media, New Ethics, 2004, Cambridge 

University Press. 

Karen Jordan, Kristján Kristjánsson: Sustainability, virtue ethics, and the virtue of harmony with nature. 

Video: câteva filmulețe TED și un capitol din Carl Rogers- A deveni o persoană (On Becoming a Person). 



 
 

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

Analiza şi dezvoltarea cunostinţelor şi competenţelor profesionale integrează atât prevederile Colegiului 
Psihologilor din România (COPSI), cât şi cele ale Asociaţiei Psihologilor Americani (American 
Psychological Association, Divizia 17 – Society for Vocational Psychology) şi a Federaţiei Europene a 
Asociaţiilor de Psihologie (European Federation of Psychologists Associations). 
Secvenţele didactice sunt întărite de studii de caz, rezultate ale cercetărilor extrase atât din literatura de 
specialitate, cât şi experienţa actuală privitoare la conştientizarea şi rezolvarea problemelor etico-morale. 

 

10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de 

evaluare 
10.3 Pondere din nota 
finală 

10.4 Curs  Colocviu 70% (60% punctaj 
obţinut în urma 
coloviului+ 10% punct 
din oficiu) 

10.5 Seminar/laborator  Sarcina de semestru 30% 

10.6 Standard minim de performanţă 
Evaluarea finală se va realiza pe baza unui examen grilă desfăşurat în sesiunea de la finele semestrului I 

şi a unei sarcini individuale de semestru.  
 Nota finală se compune din:  
a. punctajul obţinut la colocviu în proporţie de 50% (maxim 5 puncte);  
b. evaluarea sarcinii de semestru 40% (maxim 4 puncte);  
c. 1 punct din oficiu. 

Condiţiile simultane pentru promovarea examenului: minim 5 puncte din nota finală (punctaj reunit: 
sarcina de semestru şi examen). 
 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

27.08.2017          Prof. dr. Ion Copoeru   Drd. Radu Simion   

 

 


