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Competente generale (competenţele generale sunt menţionate in fişa specializării)
Competente 1. Cunoaştere şi înţelegere
specifice
- însuşirea celor mai importante interogaţii, teme şi probleme ale eticii cercetării
disciplinei
științifice, cât și a dezbaterilor academice contemporane privind fundamentele etice ale
creației artistice;
- însuşirea principalelor concepte și valori care circumscriu etica cercetării științifice:
corectitudinea, eroarea onestă, frauda deliberată, recunoașterea meritelor, concurența
loială, legitimitatea morală a afirmării propriilor interese științifice;
- cunoașterea și corelarea conceptelor etice subiacente cercetării științifice cu activitatea de reglementare instituțională din IOSUD, UNARTE;
- cunoașterea modalităților de redactare corectă a unei lucrări de doctorat, a sistemelor
de citare și întocmirea bibliografiei finale, inclusiv a mijloacelor electronice de verificare a plagiatului.

2. Explicare şi interpretare
- definirea categoriilor, conceptelor fundamentale și problemelor specifice eticii
cercetării: originalitate vs. autenticitate, etica metodelor de documentare, deontologia
documentării pe internet, definiția plagiatului și a modalitățile de citare a surselor, argumentul autorității, problema proprietății intelectuale în activitatea academică și artistică, problema stabilirii dreptului de autor în realitatea virtuală;
- proiectarea de corelaţii între principalele probleme ale eticii cercetării și modul în
care acestea se aplică situațional în zona proiectele artistice doctorale, specifice domeniului creației vizuale;
- decelarea problemelor etice implicate în proiectul artistic și teoretic al tezei de
doctorat.

3. Instrumental – aplicative
- dobândirea de deprinderi comportamentele corecte din punctul de vedere al eticii
cercetării – conduită onestă în cercetare și redactare, cultivarea valorilor obiectivității și
imparțialității;
- întrebuințarea corectă a conceptelor și valorilor eticii cercetării în explorările
artistice și teoretice implicate în elaborarea tezei de doctorat;
- formare şi cultivarea deprinderilor pozitive în raport de valorile etice subiacente
cercetării doctorale;
4. Atitudinale
- capacitatea de a evaluare a supozițiilor etice implicare în cercetarea doctorală;
- formarea unei gândiri etice apte să producă evaluări și autoevaluări etice corecte;
- capacitatea de a face trimiteri la codurile etice de cercetare științifică și sesizarea
încălcării normativelor în vigoare;
- capacitatea de a privi interdisciplinar şi de a gândi din perspectiva eticii cercetării
faptele cultural-valorice generate de creația artistică;
- cultivarea sensibilității și a conștiinței etice în raport de creația artistică individuală.

Conţinuturi (tematica detaliată)
A. ETICA ALEGERII TEMEI DE CERCETARE
1. Fundamentele eticii cercetării
Tematizări: Noțiunea de „cercetare” și etica cercetării. Etica cercetării ca etică aplicată. Valori
fundamentale ale cercetării academice: fidelitatea pentru adevăr, autenticitatea și nepărtinirea.
Etica cumințeniei vs. etica cunoașterii (etica concurențială).
2. Problema cercetării părtinitoare – imixtiunea prejudecăților gândirii comune în
cercetarea academică
Tematizări: Ideea de prejudecată; feluri de prejudecăți: prejudecăți cognitive, prejudecăți
afective, prejudecăți morale; moduri de viciere a cercetării prin prejudecăți; cercetarea
părtinitoare și gândirea deziderativă (confirmation bias).
3. Etica relevanței și imoralitatea banalității
Tematizări: Strategii de alegere a temei de cercetare; problema relevanței cercetării ca
problemă etică; probleme etice ridicate de banalități - perspectivă deontologică și utilitaristă;
limitele etice ale tematicii de cercetare.
4. Originalitate și autenticitate. Probleme în definirea unei „cercetări autentice”
Tematizări: Distincția dintre originalitate și autenticitate; posibilitatea unei cercetări originale
dar inautentice; probleme etice legate căutarea originalității cu orice preț; Raportul dintre
influența tradiției, originalitate și autenticitate.
B. ETICA METODELOR DE DOCUMENTARE
5. Deontologia muncii de documentării individuale și în echipă
Tematizări: Documentarea individuală și documentarea în echipă – două tipuri fundamental
diferite de documentare; probleme etice ale documentării individuale; lucrul în echipă,
împărțirea sarcinilor și acordarea meritelor;
6. Deontologia metodelor de cercetare tradiționale
Tematizări: Metodele tradiționale de documentare: documentarea teoretică și documentarea
ilustrativă; documentarea teoretică și explorarea bibliografiei scrise; aspecte etice ale întocmirii
bibliografiei; criterii ale relevanței bibliografiei: criteriul notorietății și criteriul actualității;
documentarea ilustrativă și rolul său în cercetarea doctorală; criterii ale relevanței documentării
ilustrative: criteriul relevanței pentru tema cercetată și criteriul desfășurării istorice a temei.
7. Deontologia documentării pe internet: verificarea informațiilor, credibilitatea site-urilor
și modalități de citare
Tematizări: Documentarea pe internet; tipuri de surse online acceptate în lucrările academice;
problema determinării credibilității site-urilor și a verificării informațiilor; informație corectă,
informație eronată (false information) și informație-falsă (fake information).
C. PROBLEMA PLAGIATULUI
8. Rolul citării surselor: citarea surselor și argumentul autorității
Tematizări: Practica citării surselor și sisteme de citare; rolul citării surselor; argumentul
autorității ca argument invalid din punct de vedere logic; citare ca ilustrare a unei teze vs. citare
ca invocare a autorității; evitarea citării în exces; citarea textuală și parafrazarea; categorii de
materiale care nu necesită citare.
9. Problema proprietății intelectuale în activitatea academică și artistică
Tematizări: Problema proprietății în filosofia morală; diverse tipuri de proprietate: proprietate
imobiliară, proprietate mobiliară, proprietate intelectuală ; proprietate intelectuală și patrimoniu
universal; limita de timp asupra căreia se aplică drepturile de proprietate intelectuală –
probleme etice și logistice; ce categorii de produse cad sub incidența proprietății intelectuale
10. Legislație și regulamente de bune practici privitoare la respectarea drepturilor de autor
Tematizări: Legislația în vigoare a drepturilor de autor – principii și aspecte esențiale;
regulamente de bune practici privitoare la drepturile de autor în mediul universitar; politica
privitoare la citarea materialelor și respectarea drepturilor de autor în Universitatea Națională
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Strategii didactice

Tematica cursului se focalizează în jurul valorilor etice subiacente cercetării științifice de tip doctoral, distribuite în patru mari arii tematice: etica alegerii temei de cercetare, etica metodelor de
documentare, problema plagiatului și redactarea corectă a unei lucrări de doctorat în domeniul
artelor vizuale. Programa cursului este, deopotrivă, teoretică și practică. Din perspectivă teoretică, cursul prezintă și clarifică cele mai importante tematici aflate la ora actuală în dezbaterile
academice legate de etica cercetării științifice. Din perspectivă practică, acest curs poate fi văzut
ca un ghid etic de care doctorandul din cadrul IOSUD, UNARTE, trebuie să țină cont atât în cercetarea doctorală individuală, cât și în toate etapele redactării tezei de doctorat.
Strategii utilizate:
•
•
•
•
•
•

Dezbaterea academică
Expunerea
Demonstrația
Problematizarea
Studiul de caz
Practici ale interpretării textelor etice

Evaluare
La stabilirea notei finale se ia în considerare

- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala)
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator
- testarea periodică prin lucrări de control
- testarea continuă pe parcursul semestrului
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri /
proiecte etc.
- alte activităţi (precizaţi) .autoevaluare

Ponderea in notare, exprimata in %
{Total=100%}
100/%

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă
şi/sau test grilă şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup,
proiect etc.}.
Evaluarea finală prin calificative admis/respins, se realizează prin examenul scris ce constă în
două probe. Prima probă, verifică capacitatea de a discrimina constelația de conceptele și valori
specifice eticii cercetării științifice. Ce-a de doua probă, are un caracter pregnant practic și constă
în rezolvarea, prin apel la codurile etice și normativele eticii cercetării, unor posibile cazuri de
încălcare a corectitudinii și obiectivității cercetării implicate în tezele doctorale.

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
Activitățile sunt individualizate în funcție de alegerea fiecărui student în parte
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs
20

2. Studiu după manual, suport de curs

8. Pregătire prezentări
orale
9. Pregătire examinare finală

3. Studiul bibliografiei minimale indicate

3

10. Consultaţii

4. Documentare suplimentară în bibliotecă
5. Activitate specifică de pregătire
SEMINAR şi/sau LABORATOR
6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri
etc.

0

11. Documentare pe teren
12. Documentare pe INTERNET
13. Elaborare instrumente de evaluare
14. Alte activităţi Elaborare de proiecte…

7. Pregătire lucrări de control

0
0

0

2
0
3

0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 28

Data completării: martie 2019

Semnătura titularului disciplinei:
prof. univ. dr. Constantin Aslam

