
FIŞA DISCIPLINEI 
 
 
 

  1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai 
1.2. Facultatea Facultatea de Inginerie 
1.3. Departamentul Şcoala Doctorală de Inginerie 
1.4. Domeniul de studii Inginerie Mecanică 
1.5. Ciclul de studii Doctorat 
1.6. Programul de studii  Doctorat- Inginerie Mecanică 

 
  2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Etica în cercetarea ştiinţifică şi proprietatea intelectuală 
2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. ing. abil. Zoltan-Iosif KORKA 
2.3.1. Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. ing. abil. Zoltan-Iosif KORKA 
2.3.2. Titularul activităţilor de laborator - 
2.3.3. Titularul activităţilor de proiect - 
2.4. Anul de studiu 1 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare V.P. 2.7. Regimul disciplinei Obl 

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

3.1. Număr de ore pe săptămână 3 din care:  3.2. curs 12 3.3. seminar 2 
3.4. Total ore din planul de învăţământ 36 din care:  3.5. curs 12 3.6. seminar 24 
Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 60 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 34 
Pregătire seminarii / laboratoare / proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 120 
Tutoriat - 
Examinări - 
Alte activităţi ..................................... - 
3.7. Total ore de studiu individual 214 
3.8. Total ore pe semestru 250 
3.9. Numărul de credite 10 

 
  4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  Nu e cazul 
4.2. de competenţe  Nu e cazul 

 
  5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  Videoproiector, PC, tablă, cretă 
5.2. de desfăşurare a seminarului  

 
6. Competenţele specifice acumulate 
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C1. Învățarea și respectarea principiilor de etică cercetării ştiinţifice 
C2. Capacitatea de identificare, formulare și soluționare a problemelor de cercetare conexate dilemelor etice și 
posibilităților oferite de Etica cercetării pentru depășirea lor 
C3. Abilități de documentare, elaborare și valorificare a lucrărilor științifice în sfera eticii şi integrităţii academice. 
C4. Rezolvarea unor probleme teoretice si / sau practice prin utilizarea metodologiilor / legislației specifice 
domeniului de cercetare 
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CT1: Competenţe de comunicare, scrisă şi orală, în domeniul ştiinţei. 
CT2: Asumarea responsabilităţilor corespunzătoare rolului dintr-o echipă în condiţii de comunicare profesională 
eficientă. 
CT3: Reflecţia critic-constructivă asupra propriului nivel de pregătire profesională în raport cu standardele de etică. 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei  Cunoașterea bazelor teoretice ale eticii cercetării şi proprietăţii intelectuale 

7.2. Obiectivele specifice  Acumularea cunoștințelor teoretice și a deprinderilor practice privind aplicarea 
normelor de etică în activitatea de cercetare ştiinţifică 

 Acumularea de cunoştinţe teoretice şi practice privind proprietatea intelectuală 
 
 
 

Aprobat, 
DECAN, 

Prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer GILLICH 



   8. Conţinuturi 
8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

Cursul 1 
1.1 Necesitatea unui curs de etică a cercetării științifice 
1.2 Cele mai frecvente abateri de la etica în cercetare 

Prelegere interactivă, 
explicaţie, 

conversaţie, 
problematizare 

2 ore 

Cursul 2 
2.1 Reguli de etică aplicabile în activitatea de cercetare 
2.2 Abaterile de la normele de bună conduită în activitatea de cercetare 
2.3 Abateri și sancțiuni 

2 ore 

Cursul 3 
3.1 Modalităţi de identificare a fraudei ştiinţifice 
3.2 Cazuri notorii de fraudă științifică. Studii de caz 

2 ore 

Cursul 4 Elemente fundamentale de proprietate intelectuală 2 ore 
Cursul 5 Invenţia. Elemente definitorii 2 ore 
Cursul 6 Brevetarea invenţiei 2 ore 
Bibliografie: 
Papadima, L., Deontologie academică, Curriculum-cadru, Universitatea din Bucureşti, 2017 
Francis L. Macrina, Scientific Integrity, ASM Press, Washington DC, 2014  
Iclănzan T., Curs de proprietate intelectuală, UP Timişoara, disponibil: https://www.upt.ro/img/files/inov-trans-
teh/Elemente_fundamentale_de_Proprietate_Intelectuala-1.pdf  
8.2.1. Seminar Metode de predare Observaţii 
Studii de caz: Abateri de la etica în cercetare 

Problematizare, 
conversaţie interactivă, 

exemplificare 

2 ore 
Legislaţia aplicabilă în etica cercetării ştiinţifice 2 ore 
Sancţiuni aplicabile în cazul abaterilor de la buna conduită în cercetare 2 ore 
Softuri utilizate pentru identificarea gradului de similitudine a unei 
lucrări ştiinţifice 

2 ore 

Studii de caz: Interpretarea raportului de similitudine 2 ore 
Studii de caz: Metode de citare 2 ore 
Prezentarea referatului 1: Un caz notoriu de fraudă ştiinţifică 2 ore 
Aplicaţie practică: Întocmirea documentaţiei de brevetare 6 ore 
Valorificarea brevetului de invenţie  2 ore 
Prezentarea referatului 2: Întocmirea unei cereri de brevet de invenţie 2 ore 
Bibliografie: 
Gibea T. ş.a., Etică şi integritate academică. Instrumente suplimentare, Editura Universităţii din Bucureşti, 2018 
Iclănzan T., Proprietatea intelectuală, UP Timişoara, disponibil: http://www.upt.ro/img/files/2014-
2015/doctorat/cscd/CSCD_2014-2015_Conferinta_nr_3.pdf  
8.2.2. Laborator Metode de predare Observaţii 
   
8.2.3. Proiect Metode de predare Observaţii 
   

 

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

 Conținutul disciplinei răspunde exigențelor deontologice ale cercetărilor doctorale în inginerie mecanică, abordate 
pe plan național și internațional, constituind premise pentru dezvoltarea competențelor profesionale și academice 
ale studenților doctoranzi 

 

  10. Evaluare (la cerere) 
Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota 

finală 

10.4. Curs Prezenţă şi participare activă Conversaţie euristică 20% 

10.5.1. Seminar 
Elaborarea a două  referate cu 
temă dată 

Susţinerea orală a celor două 
referate 

80% 

10.6. Standard minim de performanţă 

 Redactarea și susținerea a 2 referate care vor viza soluţionarea unor probleme specifice concrete din domeniile eticii şi 
proprietăţii intelectuale, cu respectarea metodologiei de cercetare a domeniului 

 Participarea activă la cursuri şi seminarii 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
   

Octombrie 2021 Conf. univ. dr. ing. abil. Zoltan-Iosif KORKA Conf. univ. dr. ing. abil. Zoltan-Iosif KORKA 
   

 Semnătura directorului de departament 
  

 Conf. univ. dr. ing. abil. Zoltan-Iosif KORKA 
 


