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Codul Etic al studenților FSPAC 

Reguli privind plagiatul și frauda academică în rândul studenților 

 

Cap. I. Preambul și definiții 

Integritatea academică este o componentă de bază a culturii instituționale la FSPAC. Prin 

activitățile educaționale și didactice la care participă, studenții FSPAC își pot însuși un nivel 

ridicat de etică și comportament academic. 

Orice abatere de la normele de integritate academică este considerată fraudă academică și este 

penalizată în funcție de gravitatea faptei. Este responsabilitatea studentului de a se asigura că 

temele, lucrările și sarcinile de lucru realizate pe parcursul studiilor universitare de la FSPAC 

nu includ abateri de la normele de integritate academică. De asemenea, este responsabilitatea 

studentului să caute clarificări oricând are incertitudini și să solicite asistență în verificarea 

normelor de bună conduită la realizarea lucrărilor scrise. 

În general, noțiunea de plagiat se referă la preluarea ilegitimă, cu sau fără intenție, de către un 

autor a unor produse intelectuale și prezentarea lor drept muncă proprie. Prin urmare, unii autori 

consideră plagiatul ca fiind un furt intelectual. 

Legea 206/2004 definește plagiatul ca abatere de la normele de bună conduită în cercetarea 

științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare: “expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare 

orală, inclusiv în format electronic, a unor texte, expresii, idei, demonstrații, date, ipoteze, teorii, 

rezultate ori metode științifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor 

autori, fără a menționa acest lucru și fără a face trimitere la sursele originale” (Legea 206/2004, 

art. 4. lit. d). 

Plagiatul fiind o formă de fraudă academică cu consecințe grave, la FSPAC se urmărește 

familiarizarea studenților cu principiul toleranței zero față de orice formă a acestui tip de fraudă 

academică. 

Cap. II. Tipuri de fraudă academică 

1) Copiatul de la un coleg în cadrul unui examen, copiatul temelor sau al lucrărilor practice; 
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2) Utilizarea frauduloasă a unor notițe sau a altor surse (inclusiv electronice) în cadrul unui 

examen fără cunoștința titularului de curs/seminar; nerespectarea cerințelor menționate de 

titularul de curs/seminar pentru un examen desfășurat acasă; 

3) Acordarea permisiunii de a copia unui coleg sau să trimită o lucrare ca fiind a lui/a ei; 

4) Prezentarea unei lucrări/proiect realizat de orice persoană alta decât semnatarul, obținută 

contra cost; 

5) Predarea aceleiași lucrări la mai multe cursuri/seminare fără înștiințarea și aprobarea 

titularului de curs/seminar; 

6) Falsificarea datelor utilizate în lucrări/proiecte, alte forme de inducere în eroare a cadrelor 

didactice; 

7) Acceptarea unei note pentru un proiect de grup în care studentul nu a participat; 

8) Plagiatul. 

Cap. III. Tipuri de plagiat 

1) Asumarea unei opere realizate de altcineva, a unui text în întregime sau doar parțial, 

indiferent de dimensiunea părților copiate incluse în lucrare; 

2) Adaptarea de conținut copiat, modificând cuvinte cheie, dar păstrând structurile formale și 

verbale, fără creditarea sursei; 

3) Adaptarea de conținut copiat, modificând structura, dar păstrând ideile centrale, fără 

creditarea sursei; 

4) Copierea exactă a unor pasaje fără marcarea lor corectă ca fiind citate, dar folosind referințele 

în mod corect, sugerând o parafrază. 

Cap. IV. Sancțiuni aplicate în cazurile de fraudă academică altele decât plagiatul 

În funcție de gravitatea faptei, se aplică următoarele sancțiuni: 

1) Eliminarea din examen, nepromovarea materiei cu posibilitatea prezentării în restanță; 

2) Eliminarea din examen, nepromovarea materiei fără dreptul la restanță, obligația repetării 

disciplinei în anul următor. 
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Cap. V. Sancțiuni aplicate în cazurile de plagiat 

1) Pierderea punctelor prevăzute în fișa disciplinei pentru activitatea la care este detectat 

plagiatul. La această sancțiune se adaugă mustrare verbală sau mustrare scrisă, în funcție de 

gravitatea faptei. 

2) Nepromovarea materiei, cu sau fără dreptul la restanță, în funcție de gravitatea faptei. La 

această sancțiune se pot adăuga alte sancțiuni prevăzute de regulamentele Universității, inclusiv 

exmatricularea studentului. 

3) În cazul lucrării de licență: În funcție de gravitatea faptei, se poate recurge la  următoarele 

sancțiuni: refacerea lucrării și prezentarea ei într-o sesiune ulterioară; nepromovarea 

examenului de licență, interzicerea dreptului de a susține la FSPAC examenul de licență în 

viitor. Profesorul poate cere Comisiei de etică responsabilizarea studentului prin sancțiuni 

suplimentare, dintre cele prevăzute de regulamentele Universității. 

Cap. VI. Proceduri de sancționare 

Pentru sancționare este suficientă acțiunea cadrului didactic. Dar la contestația studentului 

(depusă în termen de 48 de ore de la comunicarea deciziei) se poate forma o comisie din 3 

membri (personal didactic sau de cercetare titulari), numită de directorul de departament, pentru 

a rezolva contestația. 

Din comisia de 3 membri, numită de directorul de departament, nu face parte cadrul didactic 

care a sesizat neregula. Atunci când consideră că e necesar, această comisie audiază atât pe cel 

care a sesizat neregula, cât și pe cel care a comis-o, pentru a decide asupra cazului.  

Atunci când este cazul, se poate apela și la Comisia de etică a FSPAC sau la Comisia de etică 

a UBB. Comisia de etică a FSPAC poate fi sesizată atât de cadrul didactic, cât și de student. 

Consultarea Comisiei de etică a UBB se propune de către Comisia de etică a FSPAC, în cazurile 

în care se propune exmatricularea studentului.  

Cap. VII. Precizări finale 

În cazul lucrărilor de licență, dizertație și al tezelor de doctorat susținute în cadrul FSPAC, 

autorii acestora vor depune declarații de non-plagiat. Pentru detectarea cazurilor de plagiat se 
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vor folosi Turnitin și orice alte mijloace tehnice și materiale pe care Universitatea le are la 

dispoziție.  


