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Raportul anual privind activitatea Comisiei de Etică a UPT a fost

întocmit 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. 27 din Codul de

Etică și Deontologie al Universității Politehnica Timișoara și Art. 94

din Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de Etică și

Deontologie din Universitatea Politehnica Timișoara.

În baza atribuțiilor avute, comisia de Etică a UPT a avut ca obiectiv

și în anul 2022 respectarea normelor, principiilor și valorilor etice și

de conduită profesională ai membrilor comunității UPT pentru a crea

un climat de încredere şi respect reciproc.



Activitatea desfășurată de Comisia de Etică în anul 2022 a fost

orientată pe două direcții:

A.Promovarea principiilor de etică universitară și a bunelor

practici în activităţile desfăşurate în cadrul UPT;

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 activităţile desfăşurate în cadrul UPT

Misiunea Comisiei de Etică UPT este să asigure aplicarea prevederilor

Codului de Etică și Deontologie în sensul promovării valorilor și principiilor

academice pentru asigurarea unor servicii educaționale de calitate. Anul

2022 a fost anul în care s-a revenit la activitatea didactică față în față cu

studenții. În acest sens s-au continuat activitățile de analiză privind

posibilele situații care ar putea conduce la încercări de promovare a

examenelor prin copiere sau fraudă academică. S-a aprobat de asemenea

Strategia Universității Politehnica Timișoara de prevenire și combatere a

fenomenului de plagiat pentru perioada 2021 – 2024, informații ce au fost

postate și pe site-ul Universității Politehnica Timișoara la rubrica “Etică și

deontologie”.



B. Analiza și soluționarea sesizărilor/solicitărilor depuse de

membrii comunității UPT și de persoane din exteriorul

universității.

Ȋn cursul anului 2022, Comisia de Etică a soluţionat cinci sesizări/ 

solicitări, depuse de membri ai comunităţii academice a UPT.



1. Comisia de Etică a analizat sesizarea unui cadru didactic cu

privire la o posibilă atitudine discriminatorie a unui director

de departament

Un cadru didactic al UPT a sesizat Comisia de Etică, reclamând o atitudine discriminatorie a

directorului de department față de reclamant. În concret, cadrul didactic a reclamat că

directorul de department, department din care face parte reclamantul, are o atitudine

discriminatorie față de acesta, precum și atitudini xenofobe în ceea ce privește stabilirea

normelor didactice și scoaterea la concurs a unor posturi. Cadrul didactic a susținut că fapta

directorului de department i-ar fi adus prejudicii majore în anii universitari 2020/2021 și în

special în 2021/2022.

Conform procedurilor comisiei, aceasta a procedat la analiza pe fond a aspectelor
semnalate, coroborate cu susținerile părților și probațiunea administrată în cauză și a
constatat că sesizarea depusă de cadrul didactic reclamant este neîntemeiată. Ulterior
emiterii și comunicării deciziei Comisiei de Etică, același cadru a adus “precizări” legate de
rezoluția primită. În urma analizei documentelor, Comisia de Etică a stabilit că sesizarea
transmisă reprezintă o reiterare a susţinerilor din sesizarea anterioară, soluționată definitiv
în procedura administrativă, de către Comisie.



2. Comisia de Etică a analizat cererea unor cadre didactice

ale UPT privind emiterea unor certificate prin care să se

confirme faptul că datele obținute pe baza unor

chestionare statistice pot fi utilizate în elaborarea de

lucrări științifice, care să fie publicate în reviste de

specialitate.

Aceaste solicitări au fost transmise către Comisia de Etică prin adresele

11507/17.05.2022, 12.944/25.05.2022 și 16945/07.07.2022. În urma

analizei lucrărilor științifice primite și a procesului referitor la colectarea și

prelucrarea datelor, Comisia de Etică a Universității Politehnica Timișoara a

constatat că datele colectate au avut acordul persoanelor care au participat

la studiu, nu conțin informații cu caracter personal și vor fi folosite pentru

realizarea de articole științifice.


