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Studiile de caz vor fi încărcate pe platforma Turnitin până pe 27 noiembrie. Nu sunt admise 

documentele încărcate ulterior. 

Creați un cont de student cu următoarele date de curs: 

https://www.turnitin.com/newuser_type.asp?lang=en_us  

Class ID: 16754051 

Enrollment key: Etica2017Doc 

 

Specificarea temei 

Pe baza materialelor de curs disponibile on line şi a prezentărilor şi discuţiilor avute la 

întâlnirile din cadrul modului de „Deontologie Academică”  vă rugăm să elaboraţi  un 

eseu/referat de aproximativ 6.000-10.000 de semne având ca temă, la alegere: 

• Fenomenul #metoo 

• Violența domestică 

• Depresia 

• Incercarea de sinucidere 

• Altă temă la alegerea lor ce implică violența exercitată asupra propriei persoane 

sau asupra altor persoane 

 

Aspecte de etică procedurală şi situaţională în cercetarea fenomenului. 

 

Sunteţi coordonatorul/coordonatoare unei cercetări privind fenomenul #metoo (sau altă temă 

aleasă). Cercetarea  va conţine/poate conţine printre altele: analiză de date secundare privind 

fenomenul de hărţuire sexuală; analize de conţinut ale discursurilor publice din media on line 

şi off line din România şi din lume; chestionare; interviuri legate de percepţia asupra 

https://www.turnitin.com/newuser_type.asp?lang=en_us


fenomenului a unor tipuri de public  specifice; interviuri cu elite (directori trusturi media, lideri 

de ONG-uri de profil, formatori de opinie,  lideri de instituţii publice de tip CNCD sau ANES, 

etc.);  tehnici de cercetare proiective; etc.  Echipa de cercetare este mixtă (femei şi bărbaţi) şi 

multidisciplinară (sociologi, psihologi, specialişti în ştiinţele educaţiei, media). 

Creionaţi succint un plan de cercetare şi metodologia aferentă.  Intuiţi şi puneţi accent pe 

aspecte de etica procedurală şi situaţională (practică)  care ar putea să apară pe parcursul 

cercetării. 

-  Punctaţi aspecte etice potenţiale din diferite etape ale acestui demers de cercetare (tema 

sensibilă, lucrul în echipă, operaţionalizarea conceptului de hărţuire sexuală,  probleme 

etice la interviuri cu persoane supuse hărţuirii sexuale sau cu cei expuşi ca agresori, 

implicaţiile în cercetare legate de experienţe personale de viaţă, confidenţialitate, lucrul cu 

emoţionalul,  alegerea unor metode în detrimentul altora din perspectiva beneficiilor etice, 

diseminarea rezultatelor, etc.) 

- Pilotaţi un tip de interviu centrat pe temă şi suprindeţi aspectele etice specific identificate 

în acest caz concret de cercetare. 

- Identificaţi câţiva potenţiali finanţatori din România sau dinafară pentru o asemenea temă. 

Ce interese specifice ar putea avea şi cum aţi rezolva posibilele conflicte de interese. 

- În final revizuiţi codurile de etică pe acest subiect ale Universităţii din Bucureşti/ale 

facultăţii dvs. şi faceţi câteva observaţii critice constructive  privind abordarea normativă a 

temei legate de hărţuirea sexuală în particular şi ale corectitudinii politice în general. 


