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Titlu proiect - Integritate și Responsabilitate în Învățământul Superior  (IRIS) 

Domeniul vizat  5. Îmbunătățirea calității activității didactice. Inclusiv a respectării deontologiei și eticii 

academice 

 

Obiectiv general: creşterea gradului de încredere în învăţământul superior prin îmbunătăţirea calităţii 

activităţii didactice şi prin responsabilizarea actorilor educaţionali cu privire la respectarea eticii şi 

integrităţii academice. 

Obiective specifice:  

1. Implicarea studenților în construirea unei culturI a integrității în mediul academic. 

2. Dezvoltarea de practici și mecanisme de aplicare a normelor de conduită morală și profesională 

ale comunității academice de la nivelul universității. 

3. Oferirea de infrastructură ca suport pentru dezvoltarea de practici eficiente privind etica și 

integritatea academică. 

4. Promovarea dialogului între partenerii educaționali pentru a dezvolta practici educaționale  

coerente și adecvate. 

5. Furnizarea de instrumente de sprijin pentru ghidarea studenților în ceea ce priveste asigurarea  

eticii și integrității academice. 

6. Creșterea gradului de responsabilizare a actorilor educaționali prin elaborarea și promovarea 

ghidurilor privind integritatea academică. 

 

Activități asumate și rezultatele obținute: 

I Implicarea studenților în construirea unei culturi a integrității în mediul academic. 

I.1. Evaluarea gradului de cunoaştere de către studenţi a normelor subsumate eticii şi integrităţii 

academice 

Etapele parcurse: 

- elaborarea şi administrarea unui chestionar de evaluare a gradului de cunoaştere de către 

studenţi a normelor etice prezente în legislaţia naţională/europeană; publicul ţintă va fi constituit din 300 

de studenţi ai celor cinci facultăți din Universitatea Petrol-Gaze;  

- centralizarea datelor, analiza şi interpretarea rezultatelor;  

- întocmirea raportului de evaluare insistând asupra  punctelor tari/punctelor slabe şi formularea 

de recomandări cu caracter ameliorativ;  

- organizarea şi desfăşurarea unor activităţi centrate pe schimbul de bune practici între studenţii 

celor cinci facultăți;  



II. Dezvoltarea de practici și mecanisme de aplicare a normelor de conduită morală şi profesională ale 

comunităţii academice de la nivelul universității  

II.1. Delimitarea principalelor obstacole ce interferează cu respectarea eticii şi integrităţii academice 

- analiza regulamentului, a procedurilor și a instituției eticii și integrității academice din cadrul UPG 

din Ploieşti, precum și a modului de funcționare a acestora;  

Wk1. Respectarea eticii și integrității academice – factori de risc. 

WK2. Cum inculcăm integritatea academică studenților noștri, pentru a-i ajuta să reziste ispitei 

plagiatului? 

- organizarea şi desfăşurarea de workshop-uri, în vederea analizării situațiilor dilematice din 

perspectivă etică întâlnite la nivel de facultate şi a realizării schimbului de bune practici;   

II.2. Transferarea rezulatelor workshop-urilor în vederea realizării ghidurilor privind etica și integritatea 

academică 

II.3. Promovarea respectării eticii şi integrităţii academice 

- elaborarea de material suport privind respectarea eticii şi integrităţii academice, unul destinat 

studenţilor, celălalt cadrelor didactice;  

- conştientizarea actorilor educaţionali cu privire la necesitatea respectării eticii şi integrităţii 

academice prin organizarea de workshop-uri (3 ore/workshop) de prezentare și discutare  a  

instrumentelor de lucru. 

 

III. Oferirea de infrastructură ca suport pentru dezvoltarea de practici eficiente privind etica și 

integritatea academică 

III.1. Crearea unui Centru de Etică Universitară. Subactivitatea vizează identificarea unui spațiu, 

amenajarea corespunzătoare a acestuia și dotarea cu resursele necesare desfășurării activității 

(echipamente IT). Sala amenjata  - corpul J, et 2, sala 1. 

III.2. Achiziționarea unui program antiplagiat agreat de Ministerul Educației și Cercetării 

Subactivitatea vizează asigurarea rapoartelor de similitudine necesare îndeplinirii standardelor de calitate 

impuse de ARACIS. Achizitionare: sistemantiplagiat.ro 

III.3. Afilierea universitatii la o asociație europeană de etică și integritate academică 

Subactivitatea vizează afilierea la o astfel de asociație  în vederea obținerii unor beneficii precum: 

utilizarea expertizei dobândite în cadrul acesteia prin apelarea consultanților ei; participarea la activitati 

educative și de formare; obținerea de îndrumări privind consolidarea politicilor de integritate 

institutionala; accesarea resurselor informaționale elaborate în cadrul asociației; construirea de noi 

parteneriate instituționale. Asociere:  European Network for Academic Integrity 

 



 

V. Activităţi de dotare: - reparații și amenajare săli, reparații și modernizări instalații electrice, 

 reparații și modernizare rețea de date , echipamente IT  


