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1. SCOPUL PROCEDURII
Procedura stabileşte modul în care se realizează informarea studențilordoctoranzi asupra respectării normelor de etică în cazul activităților științifice
desfășurateîn pregătirea și susținerea doctoratului, de prevenire a fraudei, de
cunoaștere a noțiunilor care privesc plagiatul și precizează care sunt sancțiunile
care se aplică în cazul comiterii fraudelor sau plagiatului.
2. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplică la nivelul Școlii Doctorale din cadrul Universităţii de Artă și
Design din Cluj-Napoca.
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
3.1. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu completările şi modificările
ulterioare;
3.2.Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului
României nr. 681/29 iunie 2011 şi H.G. nr. 134/2016 pentru
modificarea şi completarea Codului studiilor universitare de doctorat, publicat
în Monitorul Oficial nr. 182/10.03.2016;
3.3.Ordinul MEN nr. 3131/2018 din 30 ianuarie 2018 privind privind
includerea în planurile de învăţământ, pentru toate programele de studii
universitare organizate în instituţiile de învăţământ superior din sistemul
naţional de învăţământ, a cursurilor de etică şi integritate academică
3.4. Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetare;
3.5. Carta UAD în vigoare la data aprobării prezentei proceduri;
3.6. Codul de etică al UAD în vigoare la data aprobării prezentei proceduri;
3.7. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de
doctorat în cadrul UAD, în vigoare;

4. DEFINIŢII SI ABREVIERI
4.1.
Termeni şi definiţii
4.1.1. Studii universitare de doctorat reprezintă cel de-al treilea ciclu al
studiilor universitareşi permit dobândirea unei calificări de nivelul opt din
EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calificărilor. Ele constau în formarea, prin
creație artistică și științifică, şi constituie o experienţă profesională de cercetare,
finalizată, după susţinerea tezei de doctorat, prin acordarea titlului de doctor.
4.1.2.Student doctorand - studentul înmatriculat în programul de studii
universitare de doctorat;

4.1.3.Conducător de doctorat — cadru didactic sau cercetător, cu experienţă în
domeniul creației artistice și cercetării ştiinţifice, care coordonează activitatea
studentului-doctorand în urma dobândirii acestui drept în conformitate cu
prevederile art. 166 din Legea educaţiei naţionale nr. l /2011;
4.1.4.Program de studii universitare de doctorat- totalitatea activităţilor în care
este implicat studentul-doctorand, relevante din punctul de vedereal studiilor
universitare de doctorat;
4.1.5.Teză de doctorat - lucrarea ştiinţifică originală elaborată de către un
student-doctorand în cadrul studiilor universitare de doctorat, condiţie legală
pentru obţinerea titlului de doctor;
4.1.6. UAD-IOSUD — este unitatea funcţională care gestionează programele de
studii universitare de doctorat oferite de UAD;
4.1.7.Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat, denumit în continuare
CSUD -funcţionează ca structură managerială, administrativă şi profesională
distinctă UAD-IOSUD;
4.1.8.Scoală doctorală — o structură organizatorică şi administrativă constituită
în cadrul UAD- IOSUD şi care oferă sprijinul necesar pentru desfăşurarea
studiilor universitare de doctorat într-o anumită disciplină sau tematică
disciplinară ori interdisciplinară.
4.1.9.Plagiatul - expunerea într-o operă scrisă sau 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
sursele originale.

4.2.

Abrevieri

CSUD

- Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat

CSD

- Consiliul Școlii Doctorale

IOSUD

- Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat

UAD

- Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca

5. CONȚINUT
5.1. Drepturile și obligațiile studenților-doctoranzi
5.1.1. Respectarea eticii și deontologiei profesionale are menirea de a contribui
la îmbunătățirea continuă a procesului de formare profesională, morală și civică
și de evitare a oricărui tip de fraudă academică sau profesională.
5.1.2. Studenții-doctoranzi care aparțin ȘD din cadrul IOSUD-UAD au drepturi
și îndatoriri care decurg din legislația actuală în vigoare, din Carta și

Regulamentele UAD, precum și din prevederile contractului de studii și, dacă
este cazul, ale celui individual și ale celui colectiv de muncă.
5.1.3. IOSUD-UAD garantează studenților-doctoranzi respectarea drepturilor
individuale fundamentale și asigură egalitate de tratament, pe baza următoarelor
principii:
a) egalitate de șanse
b) nediscriminare și echitate
c) promovarea activităților care derivă în baza autonomiei personale
d) asigurarea transparanței informațiilor
e) accesul liber și egal la resursele materiale și serviciile din UAD
5.1.4. Pentru asigurarea drepturilor studenților-doctoranzi, Directorul ȘD și
conducătorii de doctorat din IOSUD-UAD și ȘD vor urmări:
a) informarea studenților-doctoranzi despre prevederile Regulamentului
privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat în
cadrul UAD, privind drepturile acestora
b) eliminarea conflictelor de interese, dacă acestea există
c) prevenirea și combaterea oricărei forme de corupție, favoritism,
înșelăciune
d) rezolvarea oricărui tip de abuz semnalat de studenții-doctoranzi și
vegherea asupra eliminării unor posibile repercursiuni asupra acestora
e) soluționarea pe cale amiabilă a stărilor tensionate dintre studențiidoctoranzi și membrii ȘD
f) evitarea situațiilor care pot provoca denigrare, calomnie, răzbunare prin
inducerea unei atmosfere de tip neacademic în ȘD
g) buna și corecta informare a studenților doctoranzi asupra posibilelor
fraude academice sau profesionale, a plagiatului, a prelucrării incorecte
sau modificării datelor experimentale, incorectitudinii în citări, lipsei
contribuțiilor originale la elaborarea tezei, asupra unui plan coerent de
lucru etc.
5.1.5. Studenții doctoranzi au dreptul de a-și alege temele de cercetare și de
studiu, de a interpreta (prin consultarea conducătorilor de doctorat) și valorifica
rezultatele determinărilor experimentale, în baza libertății de expresie și în
temeiul exercitării și respectării autonomiei personale.
5.1.6. În cazul în care studenții doctoranzi aduc contribuții și participă activ la
obținerea unui drept de proprietate intelectuală într-un colectiv, pot beneficia e
valorificarea acestuia prin distribuire echitabilă între autori, proporțional cu
contribuția fiecăruia sau cu acordul părților.
5.1.7. Diseminarea rezultatelor cercetării efectuate de studentul doctorand
trebuie să includă ca autori pe toți cei care au participat la diferite stadii ale
cercetării,în spiritul onestității profesionale.
5.1.8. Studenții doctoranzi au următoarele obligații:

a) să respecte prevederile legilor în baza cărora își desfășoară activitatea,
ale Codului muncii, ale Cartei Universității, ale Regulamentului de ordine
interioară, precum și ale hotărârilor conducerii UAD, IOSUD-UAD și ȘD
b) să asigure, prin comportamentul și acțiunile întreprinse, un climat
academic, de moralitate și respect reciproc, recunoașterea drepturilor celorlalți,
bunăvoință, toleranță, solidaritate, atașament față de instituție și față de valorile
pe care aceasta le promovează
c) să-și îndeplinească în mod corespunzător obligațiile 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 proprietății
intelectuale, să precizeze în mod corect contribuțiile personale aduse în
cercetările efectuate, să utilizeze corect informațiile din sursele de documentare
prin citarea și indicarea acestora, să nu denatureze rezultatelor cercetărilor
întreprinse
e) să respecte recomandările conducătorilor de doctorat și pe cele ale
organismelor de conducere
f) să nu ofere și să nu tolereze folosirea unor mijloace ilicite care pot
influența calitatea actului de evaluare academică și să nu comită fraude
intelectuale
g) să utilizeze în mod adecvat echipamentele de cercetare, să nu le
deterioreze și să folosească infrastructura UAD în condiții proprii
h) prin activitatea desfășurată să nu aducă atingere prestigiului și imaginii
UAD.
5.1.9. Începând cu anul universitar 2018-2019, Școala doctorală va include în
planul de învăţământ, cursuri de etică şi integritate academică. Cursurile vor
avea durata de minim 14 săptămâni și se vor regăsi în fiecare program de
pregătire individuală .
5.2. Abaterile de la codul de etică
5.2.1. Abaterile de la codul de etică al cercetării înseamnă orice formă de fraudă
intelectuală, care odată dovedită se sancționează conform uzanțelor și practicii î
domeniu.
5.2.2. Frauda și plagiatul sunt definite prin legislația în vigoare, prin Codul de
etică universitate și prin prezenta procedură.
5.2.3. În activitatea de cercetare studenții doctoranzi trebuie să evite:
a) plagiatul;
b) autoplagiatul;
c) includerea în lista de autori a unei publicaţii ştiinţifice a unuia sau mai
multor coautori care nu au contribuit semnificativ la publicaţie ori excluderea
unor coautori care au contribuit semnificativ la publicaţie;
d) includerea în lista de autori a unei publicaţii ştiinţifice a unei persoane fără
acordul acesteia;

e) publicarea sau diseminarea neautorizată de către autori a unor rezultate,
ipoteze, teorii ori metode ştiinţifice nepublicate;
f) introducerea de informaţii false în solicitările de granturi sau de finanţare,
în dosarele de candidatură pentru abilitare, pentru posturi didactice universitare
ori pentru posturi de cercetare-dezvoltare.
5.2.4. Studenții doctoranzi trebuie să respecte prevederile legale privind
plagiatul și să facă dovada respectării legislației în vigoare folosind softurile
specializate puse la dispoziție de UAD (de exemplu, programul SISTEM
ANTIPLAGIAT.RO)
5.2.5. În conformitate cu prevederile Legii 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 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
sursele originale
b) plagierea integrală sau parțială a unor cărți, lucrări științifice, manuale,
monografii, studii de caz, referate de cercetare sau orice alt document
c) aproprierea unor modele științifice sau prezentarea, ca rezultate ale
cercetării proprii, a datelor preluate de la alți autori, fără indicarea surselor
originale.
5.3. Evaluarea cazurilor de fraudă
5.3.1. Dovada săvârșirii unor fraude academice sub formă de plagiat sau de altă
natură, trebuie dovedită și analizată de Comisia de etică a UAD, conform
Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de etică și deontologie
universitartă din cadrul UAD.
5.3.2. Se consideră că o acuzație de plagiat este validă, dacă se face dovada
clară a plagierii parțiale sau totale a unui text științific, inclusiv prin reclamarea
studentului doctorand de către cei care se consideră fraudați.
5.3.3. Dovada că un student doctorand a plagiat se face prin indicarea surselor
bibliografice din care s-a plagiat, cu menționarea paragrafelor incriminate.
5.3.4. Dacă conținutul (sau un fragment din acesta) unei teze de doctorat,
referat, publicație, etc. prezentat drept contribuție proprie este identificat prin
softul specializat SISTEM ANTIPLAGIAT.RO că se regăsește în formă
identică în alte publicații, este suficient pentru a se fundamenta o acuzație 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-și formuleze punctual de vedere
în scris. În cazul în care anumite aspecte sesizate necesită prezentarea în fața
Comisiei de etică a persoanei care a făcut sesizarea, aceasta find nvitată la
ședință.

5.3.6. Hotărârile Comisiei de etică cu privire la soluționarea sesizărilor privind
abaterile de la Codul de etică se vor adopta în baza Regulamentului propriu,
afișat pe site-ul UAD.
5.3.7. Sancțiunile stabilite de Comisia de etică sunt puse în aplicare în termen
de 30 de zile de către Directorul IOSUD-UAD, prin emiterea unei decizii care
va fi vizată de consilierul juridic al UAD și înaintată persoanei sancționate.
5.3.8. Conform prevederilor legale, dreptul persoanei sancționate și
nemulțumite de soluția dată de Comisia de etică, de a se adresa instanței de
judecată, este garantat.
5.4. Sancțiuni aplicate pentru încălcarea eticii și deontologiei universitare și
a bunei conduite în cercetare
5.4.1. În cazul în care se face dovada că studenții doctoranzi au abateri de la
prevederile Codului de etică, a prezentei proceduri și a legislației în vigoare, se
aplică sancțiuni de către Comisia de etică a UAD.
5.4.2. Sancțiunile care se pot aplica studenților doctoranzi de către Comisia de
etică a UAD pentru încălcarea eticii universitare sau pentru abateri de la buna
conduită în cercetarea științifică sunt:
a) avertisment scris
b) retragerea și/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 susține
teza de doctorat în cazul plagiatului dovedit
g) exmatricularea de la studii
5.4.3. În cazul abaterilor studenților doctoranzi de la buna conduită în cercetarea
științifică, comisia de etică universitară stabilește una sau mai multe dintre
sancțiunile prevăzute în prezenta procedură ori prin lege.
6. RESPONSABILITĂȚI
6.1. Membrii CSUD au următoarele responsabilități și competențe:
a) evaluează cazurile de abatere de la etica universitară a studenților
doctoranzi
b) aprobă cererile de evaluare în vederea stabilirii eventualelor fraude la
propunerea Școlii doctorale
c) aprobă aplicarea sancțiunilor studenților doctoranzi care au comis
fraude academice
6.2. Directorul Școlii doctorale are următoarele responsabilități și competențe:
a) urmărește respectarea prezentei proceduri

6.3. Secretariatul Școlii doctorale are următoarele responsabilități și
competențe:
a) asigură publicarea informațiilor necesare pentru cunoașterea condițiilor
în care se poate comite o fraudă academică
b) verifică, la cerere, folosind softul specializat SISTEM
ANTIPLAGIAT.RO, nivelul de plagiat
c) primește și verifică toate documentele necesare pentru înaintarea către
Comisia de etică
d) anunță rezultatele Comisiei de etică studenților doctoranzi
e) întocmește documentele de sancționare și le transmite studenților
doctoranzi
7. DISPOZIȚII FINALE
7.1. Aprobarea modificării prezentei proceduri este de competența Consiliului
de administrație.
7.2. Prezenta procedură intră în vigoaredin momentul aprobării de către
Consiliul de administrație.
7.3. Verificarea modului în care se aplică prezenta procedură se realizează de
Directorul CSUD.
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