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Raportul Comisiei de Etică din Universitatea
"Bogdan Vodă" din Cluj-Napoca pe perioaa 2018-2019

Prezentul raport a fost elaborat în conformitate cu prevederile din Codul de
Etică și Deontologie al Universității "Bogdan Vodă" din Cluj-Napoca şi a
Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de Etică și Deontologie din
Universitatea "Bogdan Vodă" din Cluj-Napoca.
Activitatea desfășurată de Comisia de Etică a urmărit și în anul 2018-2019
promovarea și asigurarea unui climat de prevenție, mediere, corectitudine, încredere,
respect şi cooperare între membrii comunității UBV, pe baza principiilor etice și de
conduită profesională care definesc această comunitate și pentru creșterea prestigiului
universităţii.
Direcțiile principale pe care a fost orientată activitatea Comisiei de Etică în anul
2018 au fost:
Promovarea principiilor de etică universitară și a bunelor practici în activităţile
desfăşurate în UBV;
Analiza sesizărilor depuse de membrii comunității UBV şi de persoane din
exteriorul universității.
A. Promovarea principiilor de etică universitară şi a bunelor practici în
activitățile desfăşurate în UBV
1. Comisia de Etică a urmărit includerea respectării principiilor de etică și
deontologie universitară ca cerință distinctă cu ocazia adoptării sau revizuirii diferitelor
acte normative ale UBV, în conformitate cu prevederile Codului de Etică şi Deontologie
al UPT.

2. Comisia de Etică a stabilit necesitatea revizuirii Codului de Etică şi
Deontologie al UBV, cât şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei
de Etică şi Deontologie din UBV, pentru a aduce aceste acte normative în concordanţă cu
anumite cerinţe care au apărut în cursul desfăşurării activităţilor Comisiei sau cu ocazia
auditărilor Comisiei. În acest sens s-a hotărât formarea unui grup de lucru care va face
propuneri ce urmează să fie discutate de Comisie și trimise Senatului UBV pentru
aprobare.
3. S-a urmărit promovarea bunelor practici de deontologie a cercetării științifice
prin respectarea OM 3131/2018 privind introducerea de cursuri de etică la toate ciclurile
de studii, începând cu anul universitar 2018-2019. În anul universitar 2018-2019 toate
programele de studii din cadrul ciclului de master au avut inclusă ca disciplină obligatorie
„Etică și integritate academică”, iar în cadrul programelor de studii de licență această
disciplină este facultativă la toate facultăţile.
În 23 mai 2019, Comisia de Etica Universitară a insituţei noastre, reprezentară
prin: Presedintele Prof univ.dr. Motocu Marius şi secretarul ei lector univ. But-Căpuşan
Avram, s-a prezentat la Bucuresti în faţa Consiliul de Etică și Management Universitar,
care este un organism consultativ al Ministerului Educaţiei Naţionale, unde au depus
urmatoarele documente:
Regulamentul de Etică a Universităţii noastre;
Registrul de procese verbale;
Metodologiile şi procedurile privind etica;
Codul de conduită universitară;
Rportul anual de activitate pentru anul 2017-2018
Comtractul de soft antiplagiat
Planurile de invaţamânt care prevăd existenţa cursurilor de etică.
Cu această ocazie, reprezentanţii universităţii noastre au putut consata ca acest
Consiliu de Etică şi Management Universitar are ca misiune dezvoltarea culturii eticii şi
integrităţii în universităţile din România, iar rolul CEMU este de a determina şi sprijini
universităţile să elaboreze şi să pună în practică, în mod organizat, transparent şi eficient,
politicile de etică şi de integritate universitară, în conformitate cu prevederile legale din
domeniu, în vigoare.

La Comisia de Etică a Unvertăii "Bogdan Vodă" din Cluj-Napoca, în acat
perioada, nu au fost depuse sesizări privind încălcarea de către cadre didactie, personal
nedidactic sau studenți, a normelor de etică.
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