
FIŞA DISCIPLINEI 
 

Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Balţi Denumire unităţii de curs 

Facultatea Drept şi Ştiinţe Sociale 

Etica şi condita umană 
Catedra 

Ştiinţe socioumane şi 

asistenţa socială 

Domeniul general de 

studiu 
Stiinţe socioumane 

Categoria disciplinei 

 

Semestrul (1-8):   

 

 Domeniul de formare 

profesională la ciclul I 

Componenta de orientare 

socioumanistică 
U 

Denumirea specialităţii  
Tipul unităţii de curs 

 

 

I. Structură disciplină 

Număr de ore/săptămână Credite 
Total ore/ 

Semestru
4 

Total ore de 

activitate 

individuală
5 

Forma de evaluare 

(C/Exs/Exo/Eec/T)
6 

Limba de 

predare 

Curs Sem. Lab. Proiect 
4 60 60 Exs Româna 

2  2 - 

 

II. Personal didactic 

 Gradul 

didactic 

Titlul 

ştiinţific 
Prenumele şi numele 

Încadrarea 

(titular/cumul) 

Curs Conf. univ Dr. Cojocaru Igor titular 

Seminar     

Laborator     

 

III. Precondiţii de accesare a disciplinei (se menţionează disciplinele care trebuie studiate anterior) 

Istoria, Filozofia 

 

IV. Obiectivele disciplinei  

Acumularea unui anumit bagaj de cunoştinţe,  de a orienta omul spre valori şi virtuţi 

veşnice, spre fapte bune. Pentru ca etica să devină utilă pentru umanitate sunt necesare două 

premize: arta de a poseda şi dirija pasiunile şi dorinţa de a le îndrepta spre scopuri nobile. 

Seminţele eticii ca şi cele ale grîului încolţesc dacă cad într-un sol fertil. Etica este o călăuza 

valorică ce poate să descrie locurile semnificative, dar nu indică omului unde să plece, totul 

depinde de fiecare personalitate în parte. 

 

 

V. Tematica disciplinei 

Curs În cadrul cursului sunt abordate şi studiate următoarele probleme: Obiectul, 

funcţiile şi problematica eticii şi conduitei umane; Concepţiile etice ale 

îndrumătorilor omenirii; Perceptele etice ale filozofilor moralei; Noţiunile 

fundamentale ale eticii şi ale experienţei morale; Etica aplicată şi problemele ei 

(sensul vieţii, violenţa, condamnarea la moarte, eutanasia, raţionalitatea şi egoismul, 

binefacerea).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. Bibliografie minimală obligatorie
7 

Capcelea, V. Etica: man. pentru instit. de învăţ. superior. Chişinău: Ed. ARC, 2003. 

Capcelea, V. Etica şi conduita umană: man. pentru instit. de învăţ. superior. Chişinău: Ed. ARC, 

2010. 

Iuga N. Etica creştină privită dinspre filozofie. Baia Mare, Editura Proema, 2000. 

Etica aplicată. Bucureşti: Editura Alternativa, 1995. 

Iaspers, K. Oamenii de însemnătate crucială. Socrate. Buddha. Confucius. Iisus. – Bucureşti, 

Editura PIADEIA, 1996. 

 

 

VII. Metode didactice folosite 

Prelegerea, explicaţia, dezbaterea, problematizarea, simularea de situaţii, studiul bibliografiei. 

 

VIII. Evaluare 

Pre-condiţii participare si efectuarea tuturor activităţilor de laborator şi susţinerea tezei de 

an 

 Modalităţi şi mijloace de evaluare Procent din nota finală 

Evaluare finală: Examen scris (test) 40% 

Evaluare 

curentă 

Seminar  Evaluare curentă (test) 60% 

Laborator   

Teza de an   

 

Data avizării, 

 

 

Şeful Catedrei de ştiinţe socioumane şi  

asistenţa socială                                                                      conf. univ., dr., Lidia Pădureac 

 

Titular curs                                                                        conf. univ., dr., Igor Cojocaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


