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Conţinutul cursului: 

Etica – filozofie si stiinta a moralei. Geneza si continutul notiunilor de „etica”, „morala”, „moralitate”. 

Obiectul si functiile eticii. Morala – notiune fundamentala si obiectul de studiu al eticii. Dimensiunea 

morala a personalitatii. Particularutatile functionarii moralei in societate. „Regula de aur” a moralitatii. 

Notiunile fundamentale ale eticii. Binele si raul; Virtutea si viciul; Libertatea, necesitatea si 

responsabilitatea; Tratarea vietii umane in etica si filozofie, sensuri ale vietii umane. „Etica datoriei” in 

conceptia lui Imanuil Kant. 

Morala si etica profesionala (deontologia, caz generai). Etica profesionala – o subdiviziune a eticii 

contemporane. Deontologie profesionala, problematica, specificul si tipurile ei. 

Morala si etica profesionala in informatica. Societatea contemporana si Tehnologii Informationale. 

Civilizatia si expiozia informationala. Patologia informationala, Stresul informational. Probleme etice ale 

aplicarii tehnologiei informatiei. Protectia antiinformationala. Coduri de etica profesionala. Codul etic al 

specialistului in domeniul tehnologiilor informationale. 

Comunicare etica. Etica si cultura organizationala. Cultura vorbirii. Cultura exteriorului, tinuta de protocol 

etc.  

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea  acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi 

competenţe: va cunoaste caracteristicile esentiale proprii eticii, eticii profesionale, eticii profesionale in 

informatica-ca stiinta si disciplina de studiu; sa poata aplica cunostintele obtinute in cadrul cursului dat 

pentru evaluarea viziunii stiintifice asupra fenomenelor ce tin de normele comportamentulului etic in 

cadrul specialitatii Informatica; sa explice din punctul de vedere al cursului dat problemele si fenomenele 

de comportament etic in procesul aplicarii tehnologiei informatiei, de respectare a normelor deontologice 

in utilizarea mijloacelor informationale. Sa constientizeze influenta diferitor factori ca: istorico-sociali, 

economici, tehnico-stiintifici, de natura religioasa, filozofica, estetica etc asupra procesului de creare a 

normelor etice generale si profesionale si  sa contribuie personal cit mai activ la promovarea 

comportamentului etic si moral al fiecarui membru al societatii 
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