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Raport tehnic proiect FDI-2022-0137. Suport instituțional pentru creșterea calității actului 

didactic universitar și dezvoltarea culturii etice prin formare psihopedagogică și consiliere 

etică (SISCADUDCE) 

Domeniul 5: Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii 

academice. 

Obiectiv general: Dezvoltarea competențelor psihopedagogice și de cercetare prin ameliorarea 

sensibilității etice ale cadrelor didactice prin dezvoltare personală, a capacității de relaționare pozitivă 

în direcția promovării abordărilor centrate pe student. 

 

 

Rezultate/indicatori asumați – grad realizare: 

 

A1. Dezvoltarea competențelor psihopedagogice ale cadrelor didactice (O3) 

Rezultate/indicatori asumați – grad realizare: 

A.1.1. Elaborarea unui program de consiliere pentru dezvoltarea abilităților de management 

personal precum și a capacității de relaționare eficientă adresat cadrelor didactice. (O1/O2/O3) 

A1.R1. – 1 program de consiliere pentru dezvoltarea abilităților de management personal.  

– REALIZAT (iulie 2022) 

A.1.2. 6 sesiuni de consiliere pentru antrenarea abilităților socio–emoționale de relaționare 

pozitivă, eficientă și de management personal la nivelul profesorilor. (O1/O2/O3) 

A1.R2. – 6 sesiuni de consiliere adresate cadrelor didactice pentru antrenarea abilităților 

socio–emoționale și cultivarea stimei de sine la nivelul studenților (150 persoane) – 

REALIZAT (septembrie-noiembrie 2022) 

A.1.3. Actualizarea permanentă a platformei online pentru consiliere etică, psihopedagogică și 

promovarea conduitei etice prin newsletter-ui săptămânale  (iunie-decembrie) (O1/O2) 

A1.R3. – actualizare platformă online pentru consiliere etică în cercetare cu newsletter 

săptămânal– REALIZAT (iulie 2022) 

 

A2. Perfecționarea continuă a personalului didactic pe direcția instruirii în tehnicile și 

metodologia respectării deontologiei actului didactic, a cercetării științifice  și integrității 

academice (O2) 

Rezultate/indicatori asumați – grad realizare: 

A 2.1. Organizarea unui training de formare de formatori în etică și integritate cu experți invitați 

de la The European Network for Academic Integrity (ENAI) (iunie) (O2/O3) 

A2.R1. – 1 program training consiliere de etică organizațională cu lectori ENAI (50 pers) – 

REALIZAT (3-6 noiembrie 2022) 

A 2.2. Acțiuni de conștientizare a necesității folosirii aplicației antiplagiat pentru toate tipurile de 

evaluări proiecte/referate etc. din cadrul evaluărilor pe parcurs și finale și în vederea prevenirii 

fenomenului de essay mill (octombrie-decembrie) (O2) 

A2.R2. – 11 acțiuni de informare și conștientizare la nivelul fiecărei facultăți din cadrul 

USV– REALIZAT (mai-iulie, octombrie-noiembrie  2022) 
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A 2.3. Diseminarea rezultatelor proiectului și promovarea experienței de implementare a eticii 

universitare și dezvoltării competențelor psihopedagogice prin publicații și participarea la evenimente 

științifice naționale și internaționale în domeniu. (O2) 

A2.R3. – 2 participări la conferințe naționale și internaționale din țară și străinătate – 

REALIZAT (octombrie-noiembrie 2022) 

A 2.4. Activități de consiliere etică săptămânale pentru cadre didactice și studenți doctoranzi. 

(întreaga perioadă) (O1/O2/O3) 

A2.R4. – Activități de consiliere etică (100 pers) – REALIZAT (mai-iulie, octombrie-

noiembrie 2022) 

A2.R5 – 1 abonament aplicație TURNITIN – REALIZAT (iunie 2022) 

 

A3. Dezvoltarea personală și profesională a studenților doctoranzi prin creșterea gradului de 

conștientizare și îmbunătățirea competenței etice (O3) 

Rezultate/indicatori asumați – grad realizare: 

A 3.1. Workshop de formare a doctoranzilor pe tema eticii și integrității în cercetare și predare cu 

experți invitați de la The European Network for Academic Integrity (ENAI)  (octombrie-noiembrie) 

(O3) 

A3.R1. – 1 workshop de formare a doctoranzilor cu lectori ENAI (75 pers) – REALIZAT 

(3-6 noiembrie 2022) 100 persoane 

A 3.2. Conferință internațională a studenților doctoranzi  tema eticii și integrității în cercetare, în 

parteneriat cu Universitatea București (Centrul de Cercetare în Etică Aplicată), Universitatea „Al. I. 

Cuza” Iași, Universitatea de Vest din Timișoara, universitatea de Stat din Moldova. (octombrie-

noiembrie) (O3)  

A3.R2. – 1 conferință internațională a studenților doctoranzi (50 pers) – REALIZAT (3-6 

noiembrie 2022 320 persoane) 

A 3.3. Ethical Café (pe modelul cafenelei filosofice sau world café) dezbateri deschise, pe teme de 

etică aplicată, cu caracter transdisciplinar, la care vor participa studenți din toate ciclurile de studiu și 

cadre didactice, pe teme controversate de actualitate, în special din domeniul eticii în educație și 

cercetare. (întreaga perioadă) (O3)  

A3.R4. – Activități Ethical Café, minim 5 întâlniri – REALIZAT (mai-iulie, octombrie-

noiembrie 2022) 

 

A4. Managementul proiectului (O4) 

A 4.1.  Coordonarea proiectului prin comunicare permanentă și ședințe lunare ale echipei de 

proiect (permanent) (O4) – REALIZAT (mai-iulie, octombrie-noiembrie 2022) 

A 4.2. Monitorizarea permanentă a implementării pachetelor de activități (permanent) (O4) – 

REALIZAT (mai-iulie, octombrie-noiembrie 2022) 

A 4.3.  Promovarea proiectului și a activităților prin mijloace media (presa scrisă, audio-vizuală, 

Internet) pe parcursul realizării grantului (permanent) (O4) 

A5.R1. – minim 6 știri la posturile TV locale – REALIZAT (octombrie-noiembrie 2022) 

A5.R2. – minim 2 articole în presa locală și națională – REALIZAT (octombrie-noiembrie 

2022) 

A5.R3. – minim 10 apariții în mediile online – REALIZAT (octombrie-noiembrie 2022) 

A5.R4. – 1 emisiune TV, 1 emisiune radio – REALIZAT (noiembrie 2022) 
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A 4.4.  Raportarea tehnică și financiară (decembrie) (O4) 

A5.R5. – raport tehnic – REALIZAT (noiembrie 2022) 

A5.R6. – raport financiar – REALIZAT (noiembrie 2022) 

 

 

BUGET  

NR. 

CRT. 
DENUMIRE CAPITOL BUGET 

TOTAL VALOARE 

SOLICITATĂ (LEI) 

TOTAL VALOARE 

COFINANȚARE (LEI) 

1. Cheltuieli de personal 158900 21000 

1.1. din care** cheltuieli de management 29700  

2. Cheltuieli materiale 145448 32800 

3. Alte cheltuieli eligibile 45652 - 

 TOTAL 350000 53800 

 TOTAL GENERAL PROIECT 403800 

 

 


