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În anul calendaristic 2020, Comisia de etică din UBV a avut o întâlnire, 

respectiv în data de 20.10.2020. Având în vedere condițiile generate de pandemia 

de COVID-19, în condițiile legislației actuale, întâlnirea s-a desfășurat online, cu 

participarea tuturor membrilor comisiei. S-a reținut alegerea studenților cu 

privire la Anca Geanina Ioana, studentă în anul I în cadrul Facultății de Drept,  

care să facă parte din Comisia de Etică și Deontologie Universitară a Universităţii 

„Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca. Ea îl înlocuiește pe Tănase Radu, masterand, 

care si-a încheiat studiile universitare la instituţia noastră. Studenta propusă 

cunoaște viata universitară fiind la a doua facultate, iar durata studiilor la drept 

de patru ani, poate și un master de 2 ani, ne dă perspectiva unei mai mari 

stabilităţii a comisiei de etică a Universitătii.  

Cu această ocazie s-a pus în aplicare și recomandarea d-lui prof. univ. 

dr. Gheorghe Iancu, președintele Consiliul de Etică și Management Universitar 

(CEMU), ca studenții membri în comisia de etică să fie propuși de studenți, aleși prin 

vot direct și prezentați Rectorului și Senatului, fără validare în Consiliul de 

Administrație. 

Totodată s-au reiterat și celelalte recomandari făcute de președintele 

CEMU în data de 23 mai 2019 cu ocazia auditului ce a avut loc la sediul Unității 

Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și 

Inovării (UEFISCDI) din Bucuresti, care este un organism consultativ al 

Ministerului Educaţiei Naţionale. La acea dată, reprezentanții Comisiei de Etica 

Universitară a insituţei noastre - președintele prof univ. dr. Motocu Marius şi 

secretarul ei lector univ. But-Căpuşan Avram - au prezentat auditorilor următoarele 

documente: 

1. Regulamentul de Etică al instituției precum și metodologiile și procedurile 

privind etica (documente distincte); 
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2. Codul de conduită (document separat); 

3. Procesele verbale ale ședințelor comisiei de etică se consemnează de mână 

întrun caiet înregistrat CDC (nu vor mai fi înregistrate separat ca documente 

unice îndosariate);  

4. Raportul anual al comisiei - acesta fiind doar prezentat Senatului fără 

vot, validare, aprobare;  

5. Modul în care absolvenții de licență, master sau doctorat își verifică 

lucrările finale cu softul antiplagiat (verificarea este obligatorie pentru toate formele de 

absolvire), prevăzut în documentele comisiei; 

Ca o caracteristică generală, pe parcursul anului 2020, membrii 

comunitătii noastre didactie au respectat întocmai Codul de Etică si Deontologie 

Universitară, prevederile Cartei Universităţii „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca și 

dispoizițiile legale în vigoare, și-au exercitat profesia și funcţia cu onestitate, 

respect, responsabilitate, onoare, și-au tratat în mod echiabil și corect colegii și studentii. 

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

incompatibilitate sau acte de corupție. 

De asemenea, Comisia de etică a luat act de desfășurarea, în anul 2020, 

a cursului de „Etică și integritate academică”, la toate ciclurile de studii 

universitare, respectiv licență și master. Fișele disciplinei sunt anexate la raport 

(anexele nr 1-4). În contextul restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19, acest 

curs s-a desfășurat în cea mai mare parte online. 

În concluzie climatul etic a fost caracterizat prin respectarea principiilor 

care alcătuiesc Codul de Etică şi Deontologie Universitară, parte integrantă a 

Cartei Universitare a UBV.  

Pe intervalul de timp menţionat, nu au existat situaţii care să impună 

intervenţia Comisiei şi realizarea de aprecieri etice și nu au fost sancțiuni din 

cauze etice. 

Raportul anual al Comisiei de etică universitară se prezintă Rectorului, 

Senatului universitar și constituie un document public. Ca urmare, după avizare, 

Raportul este publicat pe site-ul Universității noastre. 

 

 

                                                                                                  Întocmit,        

Secretarul Comisiei de Etică Universitară                 

                                                                Lector univ. But-Căpușan Avram 

 

Preşedintele Comisiei de Etică Universitară, 

          Prof.univ.dr. Motocu Marius                      
 

 


