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Fișa disciplinei 

Anul academic 2021-2022 

 
 Date despre program 
 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea Facultatea de Studii Europene 

1.3. Departamentul Studii Europene şi Guvernanţă 

1.4. Domeniul de studii Diplomatie in Afaceri 

1.5. Ciclul de studii Licenta 

1.6. Programul de studii/ Calificarea Licentiat in stiinte economice 

  

 Date despre disciplină 
 

2.1. Denumirea disciplinei Etica in afaceri 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lect. dr. Pop Ana Monica 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lect. dr. Pop Ana Monica 

2.4. Anul de studiu  II 2.5. Semestrul  II 
2.6. Tipul de 

evaluare1 
E 

2.7. Regimul  

disciplinei2 

 

OB 

   

 Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

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

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ  

42 Din care 3.5. curs 28 Din care 3.6. seminar/ laborator 14 

Distribuţia fondului de timp                           ore convenţionale 5 x 25 = 125 Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  28 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  30 

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

Tutoriat   2 

Examinări   3 

 
1 Tipul de evaluare: E – examen, VP – verificare pe parcurs, C – colocviu. 
2 Regimul disciplinei: OB - obligatorie, OP - opţională, F- facultativă. 
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Alte activităţi:..................................................  

3.7. Total ore studiu individual 93 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Numărul de credite 4 

 

 Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum • Minime cunoștințe de metodologie a cercetării   

4.2. de competenţe • Competențe de utilizarea a calculatorului 

 

 Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului • Participare 50%, acces internet 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului • Participare 50%, acces internet 

 

 Competenţele specifice acumulate 
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• Proiectarea și realizarea de cercetări economice(culegere, prelucrare și analiza de 
date economice/sociale); 

• capacitatea de a oferi soluții problemelor de natură etică identificate în 
mediul afacerilor; 

• Asistarea managementului în procesul luării deciziilor; 
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• Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare 
profesională asistată(portaluri Internet, aplicații software de specialitate, baze de 
date); 

• dezvoltarea gândirii critice; 
 

 

 

 Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
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7.1 Obiectivul 

general al 

disciplinei 

 

1. Dobândirea competențelor profesionale și transversale, potrivit specificului disciplinei, în 
conformitate cu calificările prevăzute în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior 
(RNCIS) pentru specializarea Management/Economie și Afaceri Internaționale; 

2. Transferarea cunoștințelor, însușirea și sporirea deprinderilor de utilizare și înțelegere a 
indicatorilor specifici ai statisticii descriptive; 

 

 

7.2 Obiective 

specifice 

 

o La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenții vor fi capabili să: 

•  Înțeleagă conceptele de etică în afaceri și responsabilitate socială a firmelor,  precum și a evoluției 
diferitelor accepțiuni asupra acestora; 
 

• Interpreteze diferitelor abordări și forme ale responsabilității sociale corporative;  
       cunoașterea principalelor axe de manifestare a eticii/responsabilității sociale a afacerilor   (impactul 

asupra comunității, impactul asupra mediului/eco-sistemului) și a manifestării eticii în relațiile cu angajații 

și față de consumatori 

 

• Utilizeze resursele bibliografice și să opereze cu date rezultate ca urmare a unor anchete și studii 
efectuate ; 

• Analizeze prin indicatorii specifici situația unei societăți comerciale pornind de la datele 
publicate de aceasta; 

• Dezvoltarea unei atitudini pozitive ți responsabile în ceea ce privește valorificarea datelor 
statistice; 

• Promovarea utilizării corecte a datelor statistice ăn spiritul deontologiei profesionale; 

• Stimularea încrederii și a motivației pentru efectuarea unor studii de specialitate la standarde 
etice și profesionale naționale. 

 

 Conţinuturi 
 

8.1 Curs 

 

Metode de predare Observaţii 

1. Notiuni de teorie generala a 
eticii 

Prelegeri în sistem 

interactiv, dezbateri, 

explicația 

Suport de curs 

2. Etica si organizatiile in afaceri Prelegeri în sistem 

interactiv, dezbateri,  

Suport de curs 
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3. Reglementari privind etica in 
afaceri 

Prelegeri în sistem 

interactiv, dezbateri, 

Suport de curs 

4. Responsabilitatea sociala Prelegeri în sistem 

interactiv, dezbateri, 

explicația 

Suport de curs 

5. Teoria stakeholder-ilor 
 

Prelegeri în sistem 

interactiv, dezbateri, 

explicația 

Suport de curs 

6. Codul etic Prelegeri în sistem 

interactiv, dezbateri, 

explicația 

Suport de curs 

7. Procesul decizional etic Prelegeri în sistem 

interactiv, dezbateri, 

explicația 

Suport de curs 

8. Leadership etic Prelegere, aplicatii 

practice, explicația 

Suport de curs 

9. Comportamentul etic in 
relatia cu clientii 

Prelegere, aplicatii 

practice, explicația 

Suport de curs 

10. Comportamentul etic in 
relatia cu furnizorii 

Prelegere, aplicatii 

practice, explicația 

Suport de curs 

11. Organizatia si impactul aupra 
comunitatii  

Prelegere, aplicatii 

practice, explicația 

Suport de curs 

12. Organizatia si impactul aupra 
mediului 

Prelegere, aplicatii 

practice, explicația 

Suport de curs 

13. Abordări ale eticii în afaceri 
ca responsabilitate socială 

Prelegere, aplicatii 

practice, explicația 

Suport de curs 

14. Studiu de caz Aplicatii practice Monografie 

Bibliografie obligatorie 

1. Collins, Denis, Essentials of Business Ethics. Creating an Organization of High Integrity and 
Superior Performance, John Wiley&Sons, Inc., 2009 

2. Ionescu, Gh. Gh.; Bibu, Nicolae; Munteanu Valentin, Etica în afaceri, Ed. Universității de Vest, 
Timișoara, 2007  

3. Mureșan, Laura, Etica în afaceri, Ed. Universității Transilvania din Brașov, 2007 
 
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 
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1. Notiuni de teorie 
generala a eticii 

Prelegeri în sistem 

interactiv, 

dezbateri, 

explicația 

Suport de curs 

2. Etica si organizatiile in 
afaceri 

Prelegeri în sistem 

interactiv, 

dezbateri, 

explicația 

Suport de curs 

3. Responsabilitatea 
sociala 

Prelegeri în sistem 

interactiv, 

dezbateri, 

explicația 

Suport de curs 

4. Teoria stakeholder-ilor 
 

Prelegeri în sistem 

interactiv, 

dezbateri, 

explicația 

Suport de curs 

5. Codul etic Prelegere, aplicatii 

practice, explicația 

Suport de curs 

6. Procesul decizional etic Prelegere, aplicatii 

practice, explicația 

Suport de curs 

7. Studiu de caz  Prelegere, aplicatii 

practice, explicația 

Suport de curs 

Bibliografie 

4. Collins, Denis, Essentials of Business Ethics. Creating an Organization of High Integrity and 
Superior Performance, John Wiley&Sons, Inc., 2009 

5. Ionescu, Gh. Gh.; Bibu, Nicolae; Munteanu Valentin, Etica în afaceri, Ed. Universității de Vest, 
Timișoara, 2007  

6. Mureșan, Laura, Etica în afaceri, Ed. Universității Transilvania din Brașov, 2007 
 

 
  

 Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 
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3. Cursul pregătește studenții pentru realizarea diagnozei organizaționale din punct de vedere al 
comportamentului etic în interiorul și exteriorul unei organizații și oferirea unor soluții problemelor de 
natură etică. De asemenea, prin competențele transversale dezvoltate, contribuie la crearea unor 
climate organizaționale și, în general, a unei comunități de afaceri conștiente de importanța și avantajele 
unui comportament etic. 

 

 Evaluare 
 

Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. Pondere  

din nota finală 

10.4. Curs   4 p  testul  I 

4 p proiect 

1 p prezenţă cu participare la 

activităţi (7 prezenţe) 

test I 

proiect 

participare activa 

40% 

40% 

10% 

10.5. Seminar/ 

laborator 

- 1 p prezenţă cu participare la 

activităţi (5 prezenţe) 

participare activa 10 % 

10.6. Standard minim de performanţă  

4. Rezolvarea itemilor pe care se bazează examenul scris pentru minim nota 5 

5. Pentru absolvirea acestei discipline este necesară obținerea unei note finale de minim 
5(cinci); 

6. Notele acordate sunt între 1(unu) și 10(zece); 
7. Studenții trebuie să abordeze fiecare individual testul si proiectul; 
8. Proiectul este scris si trebuie prezentat oral si dureaza prezentarea 15 min. 
9. Testul este examen scris grila si dureaza 30 minute. 

 

 

Data completării:   Semnătura titularului de curs:   Semnătura titularului de seminar:  

11.10.2021               Pop Ana Monica    Pop Ana Monica 

 

Data avizării in catedră       Semnătura Şefului de departament/ catedră  

.................................         Racolța Paina Nicoleta Dorina 

 


