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Tematică de concurs pentru ocuparea postului de conferențiar universitar, poziția 13, 
din Statul de funcții al Departamentului de Kinetoterapie și Terapie Ocupațională 
(DKTO) din anul universitar 2021-2022 
 

 Cunoaștere. Cercetare. Plus valoare. Elemente esențiale ale cercetării științifice. Etică şi 
integritate academică, Deontologia cercetării. Cercetătorul științific. Probleme etice ale 
cercetării și publicării. 

 Deontologie și desăvârșire profesională bazată pe conduita morală și standarde de 
integritate 

 Codurile etice profesionale; interpretări  și sancțiuni; Probleme etice. Mijloace de 
promovare a integrităţii academice în mediul universitar 

 Forme de angajare a răspunderii juridice – în fenomenul  de  violența în sport, dopaj, 
corupției in antiteză cu principiul de  fair-play 

 Importanta respectării valorilor morale in relatiile profesionale 
 Asumarea răspunderii. Etica și deontologie in domeniul sportiv si medical. Deontologia 

profesiunii de antrenor și kinetoterapeut. Coduri etice și deontologice 
 Problematizare privind deontologia profesiunii didactice, a antrenorilor și 

kinetoterapeuților. 
 
• Knowledge. Research. Added value. Key elements of scientific research. Ethics and 
academic integrity, Research deontology. The scientific researcher. Ethical issues of 
research and publication. 
• Ethics and professional development based on moral conduct and standards of integrity. 
• Professional codes of ethics; interpretations and penalties; Ethical issues. Means of 
promoting academic integrity in the academic environment 
• Forms of legal liability - in the phenomenon of violence in sport, doping, corruption in 
antithesis to the principle of fair play 
• The importance of respecting moral values in professional relationships 
•  Assumption of responsibility. Ethics and deontology in sport and medicine. 
Deontology of the coaching and physical therapy profession. Ethical and deontological 
codes 
• Problematic issues concerning the deontology of the teaching profession, coaches and 
physical therapists 
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