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RAPORT DE ETICĂ 
privind activitatea pentru anul universitar 2017/2018 

 
 

 
În conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei de 

etică din U.I.S., această comisie are obligaţia de a întocmi şi prezenta Senatului Universităţii U.I.S. 
un raport anual asupra modului în care au fost respectate şi aplicate principiile Codului etic al 
Universităţii „Ioan Slavici” din Timişoara de către membrii comunităţii academice. Raportul 
Comisiei se referă la activitatea Comisiei în perioada anului universitar 2017 – 2018. 

Comisia de etică a Universităţii „Ioan Slavici” din Timişoara şi-a desfăşurat activitatea în 
conformitate cu atribuţiile precizate în Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4492/2005 
privind promovarea eticii profesionale în universităţi, Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, 
potrivit Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei de etică din U.I.S. şi prin 
respectarea prevederilor Codului etic al Universităţii „Ioan Slavici” din Timişoara. 

 
Codul de etică are ca obiective: 

1. reglemetarea normelor de conduită profesională şi socială necesare unor raporturi sociale și 
profesionale corespunzatoare crearii si mentinerii la nivel înalt al prestigiului universitar. 
2. crearea unui climat de încredere, respect şi demnitate între membrii comunităţii  academice, 
precum şi între membrii comunităţii academice şi mediul larg. 
3. respectarea demnităţii fiecăruia dintre membrii comunităţii academice şi  promovarea integrităţii 
academice. Valorile și principiile  promovate în mod deosebit şi a căror realizare efectivă sunt 
asigurate sunt: libertate academică, autonomia personală, dreptatea, echitatea, meritul, 
profesionalismul, onestitatea şi corectitudinea intelectuală, transparenţa, respectul şi toleranţa, 
responsabilitatea, bunăvoinţă şi grijă. 

Comisia de etică a urmărit respectarea Codului de etică universitară în întreaga comunitate 
academică, astfel încât să se formeze şi să se întărească un climat universitar bazat pe cooperare şi 
competiţie corectă, pe profesionalism, competenţă şi exigenţă, care să ducă în timp la întărirea şi 
creşterea prestigiului U.I.S.  

Membrii Comisiei de Etică au insistat pentru evitarea oricăror forme de fraudă academică, 
cum ar fi de exemplu: plagiatul, copiatul la examene sau concursuri, prezentarea unor lucrări 
finalizate preluate de la colegi sau profesori, precum şi tentativele de corupere sau fraudă. 
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S-a oferit consultanţă pentru cunoaşterea prevederilor Codului de etică universitară.  
Având în vedere componenţa Comisiei de etică, s-a realizat diseminarea bunelor practici de 

aplicare a prevederilor Codului etic al U.I.S. Se impune pentru viitor ca prevederile Codului etic să 
fie prelucrate cu întreg personalul didactic şi să fie diseminat mai activ în rândul studenţilor, 
eventual şi cu ajutorul decanilor şi a reprezentanţilor organizaţiilor studenţeşti.  

Comisia de etică s-a întrunit în şedinţe ordinare, în cursul anului universitar 2017 – 2018. 
 În această perioadă, nu au fost sesizate încălcări ale eticii şi deontologiei universitare, nu au 
fost semnalate sesizări, trimise de către cadre didactice şi studenţi ai U.I.S., care să impună analiza 
Comisiei de Etică, personalul didactic şi cel administrativ respectând normele în vigoare, ceea ce 
arată o mai mare implicare a întregului corp academic la realizarea unui climat deontologic 
optimizat. 

 Comisia de etică universitară  se va asigura în continuare de respectarea principiilor etice 
şi deontologice, precum şi a normelor europene privind desfăşurarea activităţii didactice şi de 
cercetare şi îşi propune, ca şi pe viitor, Universitatea “Ioan Slavici” din Timişoara să reprezinte 
aceeaşi instituţie onorabilă în cadrul învăţământului superior naţional. 
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