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1. SCOPUL PROCEDURII
Procedura stabileşte modul în care se realizează informarea studenţilor doctoranzi asupra
respectării normelor de etică în cazul activităţilor ştiinţifice desfăşurate în pregătirea şi
susţinerea doctoratului, de prevenire a fraudei, de cunoaştere a noţiunilor care privesc
plagiatul şi precizează care sunt sancţiunile care se aplică în cazul comiterii fraudelor sau
plagiatului.

2. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se utilizează în cadrul Şcolilor Doctorale care aparţin de IOSUD-USV.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Legea nr. 1 / 2011 – Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările
ulterioare.
Legea nr. 206/2004 – Lege privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea
tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare.
HG nr. 681 / 2011 – Codul studiilor universitare de doctorat.
R64 USV / 2016 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru
studiile universitare de doctorat.
R03 USV / 2013 – Codul de etică universitară.

4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI
4.1.

Termeni şi definiţii

4.1.1 Şcoala doctorală: structură organizatorică şi administrativă constituită în cadrul
IOSUD-USV care oferă sprijinul necesar pentru desfăşurarea studiilor universitare de
doctorat în vederea asigurării unor standarde înalte ale pregătirii doctorale din
universitate;
4.1.2 Conducător de doctorat: cadrul didactic sau cercetătorul angajat sau afiliat IOSUDUSV care a dobândit dreptul de a conduce activitatea de doctorat.
4.2.

Abrevieri

CD
CSD
CSUD
IOSUD
SD
USV

– Conducător de Doctorat
– Consiliul Şcolii Doctorale
– Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat
– Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat
– Şcoala Doctorală
– Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava
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5. CONŢINUT
5.1.
Drepturile şi obligaţiile studenţilor doctoranzi
5.1.1 Respectarea eticii şi deontologiei profesionale are menirea de a contribui la
îmbunătăţirea continuă a procesului de formare profesională, morală şi civică şi de
evitare a oricărui tip de fraudă academică sau profesională.
5.1.2 Studenţii doctoranzi care aparţin unei SD din cadrul IOSUD-USV au drepturi şi
îndatoriri care decurg din legislaţia actuală în vigoare, din Carta şi Regulamentele
USV, precum şi din prevederile contractului de studii şi, dacă este cazul, ale celui
individual şi ale celui colectiv de muncă.
5.1.3 IOSUD-USV garantează studenţilor doctoranzi respectarea drepturilor individuale
fundamentale şi asigură egalitate de tratament, pe baza următoarelor principii:
a) egalitate de şanse,
b) nediscriminare şi echitate,
c) promovarea activităţilor care derivă în baza autonomiei personale,
d) asigurarea transparenţei informaţiilor,
e) accesul liber şi egal la resursele materiale şi serviciile din USV.
5.1.4 Pentru asigurarea drepturilor studenţilor doctoranzi, Directorii SD şi conducătorii de
doctorat din IOSUD-USV şi SD vor urmări:
a) informarea studenţilor doctoranzi despre prevederile regulamentului
R03USV/13, privind drepturile acestora,
b) eliminarea conflictele de interese, dacă acestea există,
c) prevenirea şi combaterea oricărei forme de corupţie, favoritism, înşelăciune,
d) rezolvarea oricărui tip de abuz semnalat de studenţii doctoranzi, şi vegherea
asupra eliminării unor posibile repercusiuni asupra acestora,
e) soluţionarea pe cale amiabilă a stărilor tensionate dintre studenţii doctoranzi şi
membrii SD,
f) evitarea situaţiilor care pot provoca denigrare, calomnie, răzbunare prin
inducerea unei atmosfere de tip neacademic în SD,
g) buna şi corecta informare a studenţilor doctoranzi asupra posibilelor fraude
academice sau profesionale, a plagiatului, a prelucrării incorecte sau modificării
datelor experimentale, incorectitudinii în citări, lipsei contribuţiilor originale la
elaborarea tezei, asupra lipsei unui plan coerent de lucru etc.
5.1.5 Studenţii doctoranzi au dreptul de a-şi alege temele de cercetare şi de studiu, de a
interpreta (prin consultarea conducătorilor de doctorat) şi valorifica rezultatele
determinărilor experimentale, în baza libertăţii de expresie şi în temeiul exercitării şi
respectării autonomiei personale.
5.1.6 În cazul în care studenţii doctoranzi aduc contribuţii şi participă activ la obţinerea unui
drept de proprietate intelectuală într-un colectiv (asupra unui produs, concept, brevet
de invenţie etc.), pot beneficia de valorificarea acestuia prin distribuire echitabilă între
autori, proporţional cu contribuţia fiecăruia sau cu acordul părţilor.
5.1.7 Diseminarea rezultatelor cercetării efectuate de studentul doctorand trebuie să includă
ca autori pe toţi cei care au participat în diferite stadii ale cercetării, în spiritul
onestităţii profesionale.
5.1.8 Studenţii doctoranzi au următoarele obligaţii:
a) să respecte prevederile legilor în baza cărora îşi desfăşoară activitatea, ale
Codului muncii, ale Cartei Universităţii, ale Regulamentului de ordine
interioară, precum şi hotărârile conducerii USV, IOSUD-USV şi SD,
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b) să asigure, prin comportamentul şi acţiunile întreprinse, un climat academic, de
moralitate şi civilitate, respect reciproc, recunoaşterea drepturile celorlalţi,
bunăvoinţă, toleranţă, solidaritate, ataşament faţă de instituţie şi faţă de valorile
pe care aceasta le promovează,
c) să-şi îndeplinească în mod corespunzător obligaţiile didactice, de cercetare, de
diseminare a rezultatelor cercetării, în acord cu clauzele ce rezidă din contractul
de studii,
d) să respecte principiile care descriu drepturile asupra proprietăţii intelectuale, să
precizeze în mod corect contribuţiile personale aduse în cercetările efectuate, să
utilizeze corect informaţiile din sursele de documentare prin citarea şi indicarea
acestora, să nu denatureze rezultatele cercetărilor întreprinse,
e) să respecte recomandările conducătorilor de doctorat şi pe cele ale organismelor
de conducere,
f) să nu ofere şi să nu tolereze folosirea unor mijloace ilicite care pot influenţa
calitatea actului de evaluare academică şi să nu comită fraude intelectuale,
g) să utilizeze în mod adecvat echipamentele de cercetare, să nu le deterioreze şi să
folosească infrastructura USV în condiţii proprii,
h) prin activitatea desfăşurată să nu aducă atingere prestigiului şi imaginii USV.
5.2.
Abaterile de la codul de etică
5.2.1 Abaterile de la codul de etică a cercetării înseamnă orice formă de fraudă intelectuală,
care odată dovedită se sancţionează conform uzanţelor şi practicii în domeniu.
5.2.2 Frauda şi plagiatul sunt definite prin legislaţia în vigoare, prin regulamentul R03 USV
/ 2013 – Codul de etică universitară şi prin prezenta procedură.
5.2.3 Se recomandă studenţilor doctoranzi să nu denatureze rezultatele cercetărilor
experimentale, prin:
a) confecţionarea de rezultate sau date şi prezentarea lor ca date experimentale,
ca date obţinute prin calcule sau simulări numerice pe calculator ori ca date sau
rezultate obţinute prin calcule analitice ori raţionamente deductive;
b) falsificarea de date experimentale, de date obţinute prin calcule sau simulări
numerice pe calculator ori de date sau rezultate obţinute prin calcule analitice
ori raţionamente deductive;
c) îngreunarea deliberată, împiedicarea sau sabotarea activităţii de cercetaredezvoltare a altor persoane, inclusiv prin blocarea nejustificată a accesului la
spaţiile de cercetare-dezvoltare, prin avarierea, distrugerea ori manipularea
aparaturii experimentale, a echipamentului, a documentelor, a programelor de
calculator, a datelor în format electronic, a substanţelor organice sau anorganice
ori a materiei vii necesare altor persoane pentru derularea, realizarea sau
finalizarea activităţilor de cercetare-dezvoltare;
d) prezentarea unor rezultate experimentale fără ca acestea să fi fost efectuate.
e) citarea unor articole inventate.
5.2.4 Studenţii doctoranzi trebuie să respecte prevederile legale privind plagiatul şi să facă
dovada respectării legislaţiei în vigoare folosind softurile specializate puse la
dispoziţie de USV (de exemplu, programul TURNITIN).
5.2.5 În conformitate cu Legea nr. 206-2004, art. 4, alin. 1, litera d, un student doctorand
comite un act de fraudă prin plagiat, atunci când are loc:
a) expunerea într-o operă scrisă sau într-o comunicare orală, inclusiv în format
electronic, a unor texte, expresii, idei, demonstraţii, date, ipoteze, teorii,
rezultate ori metode ştiinţifice extrase din opere scrise, inclusiv în format
electronic, ale altor autori, fără a menţiona acest lucru şi fără a face trimitere la
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sursele originale;
b) plagierea integrală sau parţială a unor cărţi, lucrări ştiinţifice, manuale,
monografii, studii de caz, referate de cercetare sau orice alt document;
c)
aproprierea unor modele ştiinţifice sau prezentarea, ca rezultate ale cercetării
proprii, a datelor preluate de la alţi autori, fără indicarea surselor originale.
5.3.
Evaluarea cazurilor de fraudă
5.3.1 Dovada săvârşirii unei fraude academice sub formă de plagiat sau de altă natură,
trebuie dovedită şi analizată de către Comisia de Etică a USV, conform
regulamentului (R03 USV / 2013).
5.3.2 Se consideră că o acuzaţie de plagiat este validă, dacă se face dovada clară a plagierii
parţiale sau totale a unui text ştiinţific, inclusiv prin reclamarea studentului doctorand
de către cei care se consideră fraudaţi,
5.3.3 Dovada că un student doctorand a plagiat se face prin indicarea surselor bibliografice
din care s-a plagiat, cu menţionarea paragrafelor incriminate.
5.3.4 Dacă conţinutul (sau un fragment din acesta) unei teze de doctorat, referat, publicaţie
etc. prezentat drept contribuţie proprie este identificat prin softul specializat
TURNITIN că se regăseşte în formă identică în alte publicaţii, este suficient pentru a
se fundamenta o acuzaţie de plagiat.
5.3.5 Persoana reclamată că nu a respectat prevederile Codului de etică poate fi audiată de
către Comisia de etică sau poate să-şi formuleze punctul de vedere în scris. În cazul în
care anumite aspecte sesizate necesită prezentarea în faţa Comisiei de etică a persoanei
care a făcut sesizarea, aceasta va fi invitată la şedinţă.
5.3.6 Hotărârile Comisiei de etică cu privire la soluţionarea sesizărilor privind abaterile de la
Codul de etică se vor adopta în baza unui regulament propriu, afişat pe site-ul USV.
5.3.7 Sancţiunile stabilite de Comisia de etică sunt puse în aplicare în termen de 30 de zile
de către Directorul IOSUD-USV, prin emiterea unei decizii care va fi vizată de
consilierul juridic al USV şi înaintată persoanei sancţionate.
5.3.8 Conform prevederilor legale, dreptul persoanei sancţionate şi nemulţumite de soluţia
dată de Comisia de etică, de a se adresa instanţei de judecată, este garantat.
5.4. Sancţiuni aplicate pentru încălcarea eticii şi deontologiei universitare şi a bunei
conduite în cercetare
5.3.9 În cazul în care se face dovada că studenţii doctoranzi au abateri de la prevederile
Codului de etică, a prezentei proceduri şi a legislaţiei în vigoare, se aplică sancţiuni de
către Comisia de etică a USV.
5.3.10 Sancţiunile care se pot aplica studenţilor doctoranzi de către Comisia de etică a USV
pentru încălcarea eticii universitare sau pentru abateri de la buna conduită în cercetarea
ştiinţifică sunt:
a) avertisment scris;
b) retragerea şi/sau refacerea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea normelor
de bună conduită;
c) desfacerea disciplinară a contractului de muncă, dacă este cazul;
d) suspendarea bursei pe o perioadă determinată,
e) suspendarea dreptului de a fi cazat în cămin,
f) suspendarea pe o perioadă de minimum un an a dreptului de a susţine teza de
doctorat în cazul plagiatului dovedit,
g) exmatricularea de la studii.
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5.3.11 În cazul abaterilor studenţilor doctoranzi de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică,
comisia de etică universitară stabileşte una sau mai multe dintre sancţiunile prevăzute
în prezenta procedură ori prin lege.
6. RESPONSABILITĂŢI
6.1

Membrii CSUD au următoarele responsabilităţi şi competenţe:
a) evaluează cazurile de abatere de la etica universitară a studenţilor doctoranzi,
b) aprobă cererile de evaluare în vederea stabilirii eventualelor fraude la
propunerile şcolilor doctorale,
c) aprobă aplicarea sancţiunilor studenţilor doctoranzi care au comis fraude
academice.

6.2

Directorul Şcolii doctorale are următoarele responsabilităţi şi competenţe:
a) urmăreşte respectarea prezentei proceduri,
b) verifică, la cerere, folosind softul TURNITIN, nivelul de plagiat.

6.3

Secretariatul Şcolii doctorale are următoarele responsabilităţi şi competenţe:
a) asigură publicarea informaţiilor necesare pentru cunoaşterea condiţiilor în care
se poate comite o fraudă academică,
b) primeşte şi verifică toate documentele necesare pentru înaintarea către Comisia
de etică,
c) anunţă rezultatele Comisiei de etică studenţilor doctoranzi,
d) întocmeşte documentele de sancţionare şi le transmite studenţilor doctoranzi.

7. DISPOZIŢII FINALE
7.1
7.2
7.3

Aprobarea modificării prezentei proceduri este de competenţa Consiliului de
administratie.
Prezenta procedură intră în vigoare din momentul aprobării de către Consiliul de
administratie.
Verificarea modului în care se aplică prezenta procedură se realizează de Directorul
CSUD.
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