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Ca o caracteristică generală, membrii comunităţii noastre academice au 

respectat întocmai Codul de Etică şi Deontologie Universitară, prevederile Cartei UBV și 

dispoziţiile legale în vigoare.  

Ei şi-au exercitat profesia şi funcţia cu onestitate, cu bună-credinţă, respect, 

responsabilitate și onoare, şi i-au tratat în mod echitabil şi corect atât pe studenţi cât și pe 

colegi.  

Nu au existat cazuri de discriminare, conflicte de interese, cazuri de 

incompatibilitate sau acte de corupţie. Au fost aplicate în mod obiectiv criteriile de 

evaluare a competenţei profesionale, de notare şi apreciere a studenţilor, iar evaluarea 

meritului s-a făcut în exclusivitate în funcţie de rezultatele obţinute de fiecare persoană în 

parte.  

În cazul personalului didactic, meritul a fost stabilit, în principal, în funcţie de: 

calitatea activităţilor didactice, participarea la contracte de cercetare, la conferinţe, 

simpozioane şi alte acţiuni interne şi internaţionale, la elaborarea şi publicarea de cursuri, 

monografii, studii, articole.  

Din fericire, în perioada prezentată comisia nu a avut de analizat şi cercetat 

fapte de încălcare  a eticii şi deontologiei profesionale uiversiare. 

În perioada următoare, Comisia de etică a UBV va milita, în continuare, pentru 

asigurarea unei activități universitare în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare, cu prevederile Cartei UBV şi cu cele ale Codului de etică şi deontologie 
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profesională universitară în vederea susținerii unui climat etic favorabil în comunitatea 

academică. 

În acest sens, Comisia de etică apreciază că trebuie acordată, în continuare, o 

atenție deosebită: 

 prezentării și prelucrării a observațiilor și propunerilor adoptate de Senatul 

Universității; 

 analizării modului în care sunt respectate principiile și normele morale 

consacrate prin Codul de etică şi deontologie profesională, în ședințele consiliilor 

facultăților și departamentelor; 

 popularizării, în rândurile comunității academice, a normelor de conduită 

academică, a standardelor de profesionalism ce trebuie să guverneze raporturile dintre 

membrii acestei comunități şi a climatului de respect, responsabilitate și onestitate; 

 promovării eticii universitare prin organizarea de întruniri periodice cu 

studenții și masteranzii; 

 menținerii unei legături permanente cu Consiliul de Etică și Management 

Universitar (CEMU). 

În același sens, Comisia de etică universitară va urmări, în continuare, cu 

maximă atenție, ca principiile şi normele eticii și moralei să fie respectate de toți membrii 

comunității academice din Universitatea "Bogdan Vodă" din Cluj-Napoca 

  

Preşedintele comisiei de etică         Secretarul Comisiei de Etică Universitară                                            

Prof.univ.univ.dr. Motocu Marius               Lector univ. But-Căpușan Avram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


