FIŞA DISCIPLINEI
Anul universitar 2021-2022
Anul de studiu III / Semestrul I
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii / Calificarea

1.7. Forma de învăţământ

Universitatea „1 Decembrie 1918”
de Ştiinţe Economice
Finanţe - Contabilitate
Contabilitate
Licenţă
Contabilitate şi Informatică de Gestiune
241103 Revizor contabil
241104 Referent de specialitate financiar-contabilitate,
241106 Controlor de gestiune
Învăţământ la distanţă

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
Etică în afaceri
Codul disciplinei
2.2. Titularul activităţilor de curs
Maican Silvia Ștefania
2.3. Titularul activităţilor de seminar / laborator / proiect
Maican Silvia Ștefania
2.4. Anul de
2.5. Semestrul
2.6. Tipul de evaluare
2.7. Regimul Conţinut
studiu
III
I
Vp disciplinei
Obligativitate

CIG 317

Felul disciplinei

DS
Obligatorie/
opțională

FAc

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe săptămână – forma
3
din care: 3.2. curs
cu frecvenţă
3.4. Total ore pe semestru – forma ID

75

din care: 3.5. SI

2

3.3. seminar/ laborator/ proiect

1

61

3.6. AT + TC / AA / ST + SF / L
/P

14

Distribuţia fondului de timp
3.5.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
3.5.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
3.5.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
3.5.4.Tutoriat
3.5.5.Examinări
3.5.6. Alte activităţi
3.7. Total ore studiu individual
33
3.8. Total ore pe semestru
75
3.9. Numărul de credite
3
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

5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului/ proiectului

- pentru susţinerea cursului: slide-uri, materiale
informative
- echipamente tehnice: laptop, videoproiector
Sală dotată cu videoproiector, calculatoare pentru
studenţi şi acces la internet

ore
25
10
20
2
2
2

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţe specifice acumulate

-

CT 1 Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă
riguroasă, eficientă şi responsabilă
CT 2 Identificarea rolurilor si responsabilităţilor intr-o echipa plurispecializată şi aplicarea de tehnici de
relaţionare si munca eficienta in cadrul echipei
CT5 Capacitatea de a comunica şi a lucra în echipă pentru o adaptare eficientă la exigenţele societăţii bazată pe
cunoaştere

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei
Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul administrării
afacerilor in ceea ce priveste etica in afaceri..
7.2. Obiectivele specifice
Prezentarea şi discutarea noilor abordări cu care se confruntă economia
mondială
-

Realizarea contribuţiei la pregătirea profesională a specialiştilor în
domeniul afacerilor

-

Construirea unui ghid practic, real, în îndrumarea şi ameliorarea vieţii
morale în domeniul afacerilor

-

Analiza activităţilor care aduc avantaje, a felului în care aestea se obţin, a
felului cum se gestionează aceste avantaje în lumea afacerilor

8. Conţinuturi
8.1. SI
1. NOŢIUNI GENERALE DE ETICĂ: Etimologie, definiţii, delimitări
conceptuale. Diviziunile eticii. Rolul şi funcţiile eticii în societate. Profitul –
imperativ raţional. Umanismul economic
2. MORALA- ŞTIINŢĂ şi ARTĂ: Conceptul de morală. Normele morale. Legea
morală. Conştiinţa morală
3. MORALA ŞI VALORILE EI: Responsabilitatea morală şi relaţiile morale.
Responsabilitatea socială ca responsabilitate morală.
4. OMUL – CREATORUL ORDINII MORALE: Voinţa omului între
constrângere şi libertate. Conceptele de imoral şi amoral
5. VIRTUTE ŞI IMORALITATE: De ce există comportamente imorale? Virtutea
se poate învăţa? Definiţii şi concepte teoretice, scurt istoric al interesului pentru
etica afacerilor
6. IMPORTANŢA STUDIERII ETICII ÎN AFACERI: Delimitări metodologice.
Părerile managerilor contemporani despre etic/moral. Rolul eticii în afaceri
7. MORALITATEA ÎN AFACERI: Definirea moralităţii. Dileme etice în afaceri
8. CODURI ETICE ŞI PRINCIPII: Principiile practice ale eticii în afaceri .
Codurile de etică ale organizaţiilor; Repere istorice şi evoluţia eticii manageriale .
Managementul de criză şi moralitatea
9. ETICA MANAGERIALĂ: Teorii despre moralitate în afaceri. Probleme de
morală în cadrul mangementului resurselor umane.
10. MODELE ETICE ÎN ELABORAREA DECIZIILOR ÎN AFACERI:
Consecinţele unui comportament contrar moralei. De ce se iau decizii contrare
eticii?
11. MANAGERII ŞI ANSAMBLU SARCINILOR, OBLIGAŢIILOR,
PRESIUNILOR: Dimensiunea etică a relaţiei manageri - angajaţi . Managerii şi
dezvoltarea normală a acestora

Metode de predare
- descrierea
- explicația
- exercițiul
- problematizarea
- studiul de caz

Observaţii
10%

10%
10%
10%
10%

10%
10%
10%

10%
5%

5%

Bibliografie:
1. Cozma, C., Elemente de etică şi deontologie, Iaşi, Ed. Univ.Al.I.Cuza, 1997
2. Maican Silvia Ștefania., Etică în afaceri - Suport de curs (format electronic), 2020
3. Popa, M., Chira, A. G., Scorţar, L.M., Etica în afaceri, Ed. Risoprint, Cluj Napoca,2008
4. Rachels, J., Introducere în etică, Bucureşti, Ed. Punct, 2000
5. Savu, D., Acţiune socială - - acţiune mangerială, Bucureşti, Ed. ASE, 2000
6. Spinoza, B., Etica, Bucureşti, Ed. Antet, 2001
8.2. AT
Metode de predareînvăţare
AT1. Dezbateri privind unitățile de învățare 1-5. Clarificarea răspunsurilor la
Platforma
testele de la unitățile de învățare 1-5
Microsoft Teams
AT2. Dezbateri privind unitățile de învățare 1-5. Clarificarea răspunsurilor la
testele de la unitățile de învățare 1-5
Bibliografie:
Maican Silvia Ștefania., Etică în afaceri - Suport de curs (format electronic), 2020
Metode de
8.3. TC
transmitere a
informaţiei

TC1. Tema de control aferentă modulului 1 -5
TC1. Tema de control aferentă modulului 6-11
Bibliografie:
Maican Silvia Ștefania., Etică în afaceri - Suport de curs (format electronic), 2020
8.4. AA / L / P

Observaţii
2 ore
2 ore

Observaţii

Platforma
Elearning UAB

5 ore
5 ore

Metode de predareînvăţare

Observaţii

Bibliografie
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile disciplinei sunt adaptate la cadrul legislativ actual şi poate contribui la formarea de specialişti în
domeniul dezvoltării afacerilor. Pentru studenţii care continuă studiile la un program de master in domeniul
Administrarii afacerilor poate constitui un punct de plecare pentru aprofundarea domeniului şi elaborarea unor lucrări
cu un nivel ştiinţific ridicat. Prin conţinut, disciplina răspunde necesităţilor practice actuale ale angajatorilor.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1. Criterii de evaluare

10.2. Metode de evaluare

10.3. Pondere din
nota finală
80%

Volumul şi corectitudinea
Probă scrisă
cunoştinţelor
Rigoarea ştiinţifică a limbajului
10.5. TC / AA / ST / L / P
Efectuarea de lucrări, proiecte
Verificare pe parcurs
20%
10.6. Standard minim de performanţă: obținerea notei minime 5
Demonstrarea în proporţie de cel puţin 50% a competenţelor în:
Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii şi metode consacrate în domeniu
Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii bine definite, tipice domeniului în
condiţii de asistenţă calificată
10.4. SI (curs)

Coordonator de disciplină
Lect. univ. dr. Maican Silvia Ștefania
Data
23.09.2021

Tutore de disciplină
Lect. univ. dr. Maican Silvia Ștefania

Responsabil de studii ID/IFR,
Lect. univ. dr. Cioca Ionela Cornelia

