Etica si integritate academica

Ethics and academic integrity

Obiectiv principal
Contribuie la formarea viitorilor absolvenţi ai profilului
electric de master, familiarizându-i cu problemele,
conceptele si aspectele privind etica si deontologia
profesionala. Ajuta la formarea de comportamente și
atitudini adecvate din punct de vedere deontologic.

Course Objective
Contributes to the formation of future graduates of the
electrical master,s profile, familiarizing them with the
problems,
concepts
and
aspects
regardind
professional ethics. It helps to form appropriate
behavior and attitudes from an ethical point of view.

Curs
1 ora pe săptămână, total 14 ore

Course
1 hour weekly, total 14 hours
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Aspecte introductive: distincţia dintre etică,
morală, etică aplicată. Fundamente ale eticii
academice.
Dialogul științific și originalitatea rezultatelor
cercetării
și
a
lucrărilor
științifice.
Relativitatea/ambiguitatea rezultatelor urmărite
prin cercetarea științifică –dileme etice în
cercetare.
Deontologia muncii de echipă, în cercetarea
științifică. Rezultatele muncii de cercetare în
echipă –diseminarea rezultatelor.
Standarde și reglementări
Deontologia
metodelor
de
cercetare.
Redactarea corectă a unei lucrări academice
Plagiatul si autoplagiatul. Sensuri deontologice:
clauza de conştiinţă, între citat şi plagiat,
dreptul la critică, confidenţialitatea, cenzura şi
autocenzura
Provocările etice cauzate de rapiditatea
dezvoltării fără precedent a mijloacelor de
comunicare în masă. Mijloace electronice de
verificare a lucrărilor: avantaje, limite, aplicație
practică.
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Introduction: the distinction between ethics,
morals, applied ethics. Fundamentals of
academic ethics.
The scientific dialogue and the originality of the
results of the research and scientific works.
Relativity/ambiguity of results pursued through
scientific research- ethical dilemmas in
research.
The ethics of teamwork, in scientific research.
The results of the team research work-the
dissemination of the results.
Standards and regulation.
Deontology of research methods. Correct
writing of an academic paper.
Plagiarism and self-plagiarism. Deontological
meanings:
conscience
clause,
between
quotation and plagiarism, the right to criticism,
confidentiality, censorship and self-censorship.
The ethical challenges caused by the rapid
development of unprecedented mass media.
Electronic means of verification of the works:
advantages, limits, practical application.

