Raportul Comisiei de Etică
din Universitatea Politehnica Timișoara
pe anul 2020

Prezentul raport a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii Educației
Naționale nr. 1/2011 (cu modificările și completările ulterioare), Legii nr. 206/2004
privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare (cu
modificările ulterioare), Art. 94 din Codul de Etică și Deontologie al Universității
Politehnica Timișoara și Art. 27 din Regulamentul de organizare și funcționare al
Comisiei de Etică și Deontologie din Universitatea Politehnica Timișoara.
Comisia de Etică și Deontologie din Universitatea Politehnica Timișoara (numită în
continuare Comisia de Etică), în componența stabilită prin Decizia Rectorului UPT nr.
1897/112/C din 16.12.2016, și-a încheiat activitatea în data de 16.12.2020, fiind
numită o nouă Comisie, prin Hotărârea Senatului UPT nr. 270/17.12.2020, în
următoarea componență:
Prof.univ.dr.ing. Dragoș UȚU - preşedinte
Prof.univ.dr.ing. Daniel Ioan HĂDĂRUGĂ - membru
Prof.univ.dr.ing. Cătălin Daniel CĂLEANU - membru
Prof.univ.dr.ing. Ana Virginia SOCALICI - membru
Conf.univ.dr.ing. Constantin BĂRBULESCU - membru
Conf.univ.dr.ing. Cosmin CERNĂZANU-GLĂVAN - membru
Conf.univ.dr.ing. Ciprian COSTESCU - membru
Conf.univ.dr.ing. Camelia Octavia ARIEȘANU - membru
Conf.univ.dr.ing. Ana-Maria BRANEA - membru
Şef de lucrări.dr.ing. Caius Tudor LUMINOSU - membru
Stud. Rebecca CHINCEA - membru

În conformitate cu principiile care definesc activitatea Comisiei de Etică a UPT
și prevederile Codului de Etică și Deontologie al Universității Politehnica Timișoara,
s-a urmărit și în anul 2020 promovarea și asigurarea unui climat de prevenție,
mediere, corectitudine, încredere, respect și cooperare între membrii comunității
academice, pe baza normelor de etică și conduită profesională care au reprezentat
și reprezintă elemente definitorii în toate activitățile universității.
Activitatea desfășurată de Comisia de Etică în anul 2020 a fost orientată pe
următoarele direcții:
A.

Promovarea principiilor de etică universitară și a bunelor practici în
cadrul UPT, în condițiile speciale ale anului 2020;

B.

Analiza și soluționarea sesizărilor depuse de membrii comunității
UPT și de persoane din exteriorul universității.

A. Promovarea principiilor de etică universitară și a bunelor practici în
activitățile desfășurate în UPT, în condițiile speciale ale anului 2020
1. Comisia de Etică a urmărit respectarea principiilor de etică și deontologie universitară
cu ocazia adoptării sau revizuirii diferitelor acte normative ale UPT, în conformitate cu
prevederile Codului de Etică și Deontologie. Această activitate a fost deosebit de complexă
în condițiile anului 2020, fiind necesară revizuirea unui număr mare de asemenea
documente, în condițiile în care prezența fizică a participanților la diverse activități nu mai
era posibilă și trebuiau respectate cerințele de siguranță epidemiologică. Comisia de Etică
a constatat respectarea normelor de etică și deontologie profesională din partea tuturor
entităților responsabile pentru elaborarea și avizarea acestor acte normative, nefiind
înregistrate reclamații sau sesizări în această privință.

2. S-a monitorizat respectarea OM 3131/2018 privind existența unei discipline de
etică la toate ciclurile de studii. Disciplina transversală “Etică și integritate
academică în cercetarea științifică și diseminarea rezultatelor” a fost inclusă și în
anul universitar 2019-2020 în cadrul ciclului de studii doctorale, activitățile de
curs și seminar fiind realizate în regim online, însă în conformitate cu fișa
disciplinei respective.
În anul universitar 2019-2020 disciplina „Etică și
integritate academică” a fost inclusă în mod obligatoriu în planurile de
învățământ ale tuturor programelor de studii masterale din UPT, fiind susținută
de cadre didactice cu experiență și expertiză în domeniu. Și aceste cursuri și
seminarii s-au desfășurat în regim online, dar cu o participare foarte bună a
studenților și rezultate bune la evaluările programate. Trebuie menționat faptul
că disciplina „Etică și integritate academică” a fost inclusă și în cadrul
programelor de studii de licență de la toate facultățile din UPT, ca disciplină
facultativă, dar care nu a fost solicitată de studenți. Excepție a făcut programul
de studii „Comunicare și relații publice”, unde disciplina „Etica și deontologia
comunicării” a fost obligatorie. Pentru a remedia această problemă, s-a stabilit la
nivelul UPT includerea ei în cadrul disciplinelor opționale pentru toate facultățile,
începând cu anul universitar 2020-2021.

3. În anul 2020 nu s-au constatat încălcări ale normelor de etică în activitatea
didactică, nici din partea cadrelor didactice și nici a studenților. Trecerea la
învățământul online a reprezentat o provocare deosebită, deopotrivă pentru studenți
și cadre didactice, dar nu au fost sesizate încercări de fraudare ale examenelor sau
abateri care să fi afectat desfășurarea cursurilor și evaluărilor online în condiții de
transparență, egalitate și principialitate. În acest sens, o contribuție importantă a avut
Centrul de e-Learning din cadrul UPT, care a pus la dispoziția cadrelor didactice și
studenților o infrastructură performantă și a organizat numeroase sesiuni de training
și consultații. De asemenea, verificările cu ajutorul softului iThenticate ale lucrărilor de
diplomă, disertație și tezelor de doctorat susținute în UPT nu au relevat abateri de la
etica universitară prin încercări de plagiat, autoplagiat, sau prin folosirea unor surse
bibliografice fără citarea acestora. Acest lucru demonstrează o implicare
corespunzătoare și responsabilitate din partea tuturor persoanelor care au avut
atribuții în acest domeniu.

B. Analiza sesizărilor depuse în anul 2020 de membrii comunității UPT și
persoane din exteriorul universității
În anul 2020 nu a fost depusă nici o sesizare la Comisia de Etică privind eventuale
încălcări ale normelor de etică referitoare la activitatea profesională sau relațiile
interumane din universitate. Această absență a sesizărilor sau reclamațiilor din
interiorul UPT sau din partea unor persoane din afara universității referitoare la
pretinse încălcări ale normelor de etică de membrii comunității UPT se poate explica
prin creșterea spiritului de responsabilitate personală și de grup, în condițiile în care au
existat o mulțime de alte provocări cărora fiecare membru al comunități a trebuit să le
facă față.

