
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ 

superior 

Universitatea Babeș-Bolyai 

1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației 

1.3 Departamentul Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie 

1.4 Domeniul de studii Psihologie 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Etica în psihologia aplicată 

2.2 Titularul activităților de curs Lect. Univ. Dr. Radu Șoflău 

2.3 Titularul activităților de seminar Lect. Univ. Dr. Silviu Matu 

2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 4 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Ob 

 

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

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

3.4 Total ore din planul de învățământ 36 Din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 12 

Distribuția fondului de timp: Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 90 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 39 

Tutoriat 3 

Examinări  2 

Alte activități: ex. vizionare documentare 4 

3.7 Total ore studiu individual 169 

3.8 Total ore pe semestru 36 

3.9 Numărul de credite 9 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Cunoștințe de bază din domeniul psihologiei și specific în domeniile 

psihologiei clinice și al psihoterapiei; 

 Cunoștințe de bază de metodologia cercetării; 

 Cunoștințe de bază privind procesul psihoterapeutic; 

 Cunoștințe de bază privind sistemul de formare în profesia de psiholog cu 

drept de liberă practică. 

4.2 de competențe  Capacitatea de a identifica o situație de criză și de a judeca riscul asociat 



acesteia pentru bunăstarea și viața clientului; 

 Competențe de bază în evaluarea psihologică și psihodiagnosticul 

tulburărilor mentale, inclusiv cele de personalitate; 

 Reflecție critică asupra modului în care relația terapeutică ar putea afecta 

rezultatele unui serviciu psihologic; 

 Capacitatea de analiză critică asupra impactului cercetării asupra subiecților 

umani. 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

 

6. Competențele specifice acumulate 

C
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m
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țe

 p
ro
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o
n

a
le

  

 Cunoașterea și înțelegerea conceptelor de morală și etică 

 Cunoașterea și înțelegerea conceptelor centrale în etica practicii profesionale 

 Aplicarea codului deontologic al profesiei de psiholog 

 Aplicarea principiilor deontologice în intervențiile psihologice 

 Aplicarea principiilor deontologice în demersurile de cercetare 

C
o
m

p
et

en
țe

 

tr
a
n
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 Analiza critică a literaturii de specialitate 

 Capacitatea de a realiza analogii și de transfer al cunoștințelor 

 Dezvoltarea și implementare unor demersuri de cercetare 

 Cultivarea interesului pentru dezvoltare personală și profesională continuă 

 Respectarea standardelor etice în domeniu 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate) 

5.1 De desfășurare a cursului  Sistem de proiecție video (PC/laptop, videoproiector) 

5.2  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

 Sistem de proiecție video (PC/laptop, videoproiector) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

 Identificarea și rezolvarea problemelor etice în practica și cercetarea 

psihologică 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 Capacitatea de utiliza modele eticii normative pentru a judeca caracterul etic 

al unui comportament; 

 Analiza critică a propriei capacități de a lua decizii cu caracter moral sau etic 

 Aplicarea codului deontologic al profesie de psiholog în practica 

profesională; 

 Analiza critică a principiilor și standardelor etice pentru a prioritiza modul de 

aplicarea al acestora în contexte diferite; 

 Planificarea unui demers de cercetare care să respecte standardele etice în 



 

8. Conținuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observații 

1. Noțiuni introductive de etică – morală, etică și etică 

aplicată 

Expunere, lecturi 

suplimentare, studii de 

caz 

 

2. Noțiuni de filosofia eticii – meta-etica și 

deontologia Kantiană 

Expunere, lecturi 

suplimentare, studii de 

caz 

 

3. Noțiuni de filosofia eticii – utilitarismul și etica 

virtuților 

Expunere, lecturi 

suplimentare, studii de 

caz 

 

4. Judecata etică și stadiile dezvoltării moralității Expunere, lecturi 

suplimentare, studii de 

caz 

 

5. Teorii și modele psihologice cu privire la deciziile 

etice 

Expunere, lecturi 

suplimentare, studii de 

caz 

 

6. Evoluția eticii profesionale și mecanismele de 

implementare ale sistemelor de etică profesională 

în psihologie și psihoterapie 

Expunere, lecturi 

suplimentare, studii de 

caz 

 

7. Codul deontologic al profesiei de psiholog. 

Introducere și concepte fundamentale 

Expunere, lecturi 

suplimentare, studii de 

caz 

 

8. Principii și standarde în codul deontologic al 

profesiei de psiholog din România (codul COPSI). 

Expunere, lecturi 

suplimentare, studii de 

caz 

 

9. Principii și standarde în codul etic al profesiei de 

psiholog – codul etic al American Psychological 

Association (APA) 

Expunere, lecturi 

suplimentare, studii de 

caz 

 

10. Principii și standarde în codul etic al profesiei de 

psiholog – codul etic al British Psychological 

Society (BPS) și Australian Psychological Society 

(APS) 

Expunere, lecturi 

suplimentare, studii de 

caz 

 

11. Analiza comparativă a codurilor deontologice 

COPSI, APA, BPS și APS. 

Expunere, lecturi 

suplimentare, studii de 

caz 

 

12. Aplicarea principiilor deontologice în demersurile 

de cercetare. Standarde internaționale 

Expunere, lecturi 

suplimentare, studii de 

 

domeniu. 



caz 
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8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Necesitatea eticii profesionale și ale codurilor etice Lecturi suplimentare, 

studii de caz, dezbateri 

 

2. Aplicații ale deontologiei kantiene Lecturi suplimentare, 

studii de caz, dezbateri 

 

3. Analiză comparativă a deontologiei kantiene, eticii 

utilitariste și a virtuților 

Lecturi suplimentare, 

studii de caz, dezbateri 

 

4. Măsurarea raționamentului moral Lecturi suplimentare, 

studii de caz, dezbateri 

 

5. Rezultate experimentale cu privire la deciziile etice 

și morale 

Lecturi suplimentare, 

studii de caz, dezbateri 

 

6. Istoria și documente relevante pentru etica 

profesională 

Lecturi suplimentare, 

studii de caz, dezbateri 

 

7. Implicații profesionale și legale ale codului 

deontologic 

Lecturi suplimentare, 

studii de caz, dezbateri 

 

8. Aplicații și exerciții practice privind codul COPSI Lecturi suplimentare, 

studii de caz, dezbateri 

 

9. Aplicații și exerciții practice privind codul etic 

APA 

Lecturi suplimentare, 

studii de caz, dezbateri 

 

10. Aplicații și exerciții practice privind codurile etic 

BPS și APS 

Lecturi suplimentare, 

studii de caz, dezbateri 

 

11. Aplicații privind etica în lucrul cu cazuri speciale: 

minori și pacienți cu tendințe suicidare 

Lecturi suplimentare, 

studii de caz, dezbateri 

 

12. Aplicarea principiilor deontologice în demersurile 

de cercetare. Standarde de bune practici în 

cercetarea științifică. 

Lecturi suplimentare, 

studii de caz, dezbateri 
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9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor 

profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Temele de curs și seminar sunt teme relevante pentru dobândirea abilităților necesare atât pentru practica 

clinică cât și pentru activitatea de cercetare, în  ceea ce privește identificarea și rezolvarea aspectelor sau a 

problemelor ce implică o componentă etică. Conținutul cursului acoperă standardele etice practicate de cele 

mai importante asociații profesionale din domeniu la nivel internațional, dar și standardele naționale, oferind 

un cadru mai general de înțelegere și rezolvare a problemelor etice. De asemenea, conținuturile și activitățile 

de curs și seminar vizează rezolvarea unor situații dificile din practica clinică, cum sunt cele legate de lucrul 

cu minori sau cu persoane care prezintă tendințe suicidare, pe baza recomandărilor de bune practici 

internaționale. Activitățile didactice acoperă și componenta de ghiduri și recomandări standard în ceea ce 

privește cercetarea cu subiecți umani, specifică domeniului psihologiei clinice și al psihoterapiei. 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Cunoștințe din materialul de 

la curs 

Examen oral 50% 

Parcurgerea bibliografiei 

obligatorii 

  

10.5 Seminar/laborator Soluționarea unui caz etic în 

conformitate cu codurile 

etice în vigoare și 

standardele internaționale în 

domeniu  

Examen oral pe baza unui 

studiu de caz 

50% 

Parcurgerea bibliografiei 

obligatorii 

  

10.6 Standard minim de performanță 

 

 Demonstrarea (în cadrul evaluării finale) a însușirii aspectelor teoretice și practice fundamentale ale 

disciplinei. Promovarea este condiționată de obținerea a minim 50% din punctajul de la examenul final. 

 Prezentare activităților solicitate pe parcursul semestrului. 

 De asemenea, este necesară prezența la 50% din seminarii. 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

17.02.2021   Lect. Univ. Dr. Radu Șoflău  Lect. Univ. Dr. Silviu Matu 

 

 

Data avizării în departament     Semnătura directorului de departament 



18.02.2021       Prof. Univ. Dr. Anca Dobrean 

 


