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RAPORTUL COMISIEI DE ETICĂ ŞI
DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

Comisia de Etică și Deontologie Profesională a Universității ARTIFEX din
București are următoarea componență:

1. Conf.univ.dr. Cibela Elena Neagu - Președinte
2. Conf.univ.dr. Florin Lilea
3. Asist.univ.dr. Mihaela Cristina Samboan
4. Asist.univ.dr. Zoica Nicola
5. Ec. Cristian Copoeru
6. Student Ionuț Bucurel Tudorache
7. Student Elena Bianca Armeanu

Comisia de Etică a Universității ”ARTIFEX” din București şi-a desfăşurat activitatea
în conformitate cu legislaţia în vigoare de la nivel naţional, prin respectarea prevederilor
Codului de Etică şi Deontologie profesională universitară din Carta Universitară şi potrivit
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de Etică din cadrul Universității
ARTIFEX din București.
Activitatea comisiei de etică, în anul universitar 2017, s-a centrat pe apărarea
dreptului fundamental la educaţie de calitate, respectarea obligaţiilor profesionale ale
membrilor comunităţii academice și apărarea demnităţii și a prestigiului învăţământului
universitar.
Comisia de etică a Universității “ARTIFEX” din București a avut, ca principală
misiune, să contribuie la formarea, consolidarea şi promovarea comportamentului
profesional, moral şi civic al cadrelor didactice şi studenţilor, precum şi al tuturor membrilor
comunităţii academice din instituţia noastră. Codul de Etică şi Deontologie profesională
universitară a fost aprobat în temeiul legislaţiei în vigoare şi în perspectivele implementării
totale a standardelor internaţionale, în special a celor europene. Codul cuprinde propriile
norme privind respectarea valorilor și principiilor etice. Codul de Etică şi Deontologie
profesională universitară are conexiuni strânse cu toate laturile activităţii noastre
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universitare, astfel că obiectivele noastre etice se întrepătrund cu întreaga activitate de
învăţământ, de cercetare, de gestiune a fondurilor, de management.
În conformitate cu obiectivele stabilite prin Codul de Etică şi Deontologie
profesională universitară, pe parcursul anului 2016-2017, Comisia de Etică Universitară a
urmărit respectarea normelor de etică şi deontologie universitară în întreaga comunitate
academică, astfel încât să se formeze şi să se întărească un climat universitar bazat pe
cooperare şi competiţie corectă, pe profesionalism şi competenţă, care să conducă în timp la
creşterea prestigiului universităţii.
Comisia de Etică a urmărit şi a constatat că nu au fost conflicte de interese și nici
discriminări ale persoanelor pe criterii extraprofesionale, adică de etnie, religie, rasă,
convingeri politice etc. Nu au existat cazuri de îndoctrinare și educare dogmatică sau
manipulare a conştiinţelor.
Membrii Comisiei de Etică au insistat pentru evitarea oricăror forme de fraudă
academică, cum ar fi de exemplu: plagiatul, copiatul la examene sau concursuri, prezentarea
unor lucrări finalizate preluate de la colegi sau profesori, precum şi tentativele de corupere
sau fraudă.
În vederea respectării normelor de etică universitară, pe parcursul anului 2016-2017,
conducerea Universității a luat măsurile necesare privind diseminarea conținutului Codului
de Etică şi Deontologie profesională universitară, prin postarea acestuia pe site-ul
Universității, la avizierele facultăților, precum și în cadrul ședințelor de lucru ale facultăților
și departamentelor.
S-a constatat interesul cadrelor didactice pentru cunoașterea și implementarea
prevederilor Codului de Etică şi Deontologie profesională universitară și pentru aplicarea
acestora, rezultatul constând în creșterea calității serviciilor educaționale și de cercetare
oferite studenților și masteranzilor.
Evaluarea instituțională externă a Universității „ARTIFEX” din București, din
perioada 9-11 noiembrie 2016, de către ARACIS, a inclus, în cadrul vizitei de evaluare, o
întâlnire a echipei de experți evaluatori cu membrii comisiei de etică din universitate. S-au
abordat următoarele aspecte:
-

Existența Codului Eticii și Deontologiei profesionale, aprobat de Senatul universitar;

-

Mecanismele pentru aplicarea Codului;
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-

Dacă în ultimii 5 ani au fost constatate încălcări ale normelor de etică și care au fost
acestea.
Comisia de etică a Universității a prezentat răspunsuri detaliate și argumentate la

solicitările evaluatorilor, inclusiv pe baza Raportului de autoevaluare și anexelor acestuia.
Pe parcursul anului 2016-2017, Comisia de Etică nu a înregistrat sesizări cu abateri
de la normele de etică şi deontologie profesională, nu s-au constatat abateri care să
presupună cercetarea şi anchetarea unor cazuri de către organele de urmărire sau cercetare
penală. Este funcțional mecanismul de sesizare online al comisiei, prin formularul de pe site
(link http://www.artifex.org.ro/formular-sesizare-comisia-etica/), care asigură transmiterea
mesajului completat ca email către adresa comisiei (etica@artifex.org.ro)
În concluzie, constatăm că în anul 2016-2017, la Universitatea ARTIFEX din
București, s-a manifestat, în general, un climat de respect reciproc între membrii comunităţii
academice, conform cu normele de etică universitară.
Informarea privind Raportul de activitate al comisiei a fost prezentată Senatului Universității
„ARTIFEX” din București, pentru a lua act de conținutul acestuia, în ședința din data de 21.03.2018.

Preşedintele Comisiei de etică şi deontologie profesională,
Conf. univ. dr. Cibela Neagu
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