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RAPORTUL
COMISIEI DE ETICA PE ANUL 2007/2008
În baza ordinului MEC nr. 4492/06.07.2005 , în cadrul Universităţii „LUCIAN
BLAGA DIN SIBIU” s-a înfiinţat Comisia de Etică Universitară cu statut propriu si
competenţe aparte.
Componenţa Comisiei de Etică a fost stabilită şi aprobată în şedinţa Senatului
Universităţii „LUCIAN BLAGA” din Sibiu din data de 25.11.2005.
Din Comisia de Etică nu pot face parte persoane cu funcţii de conducere în cadrul
universitătii.
Componenţa Comisiei de Etică Universitară , an universitar 2007/2008
Preşedinte:
Prof.univ.dr. Laurean BOGDAN – Facultatea de Inginerie
Membri:
Lector univ.dr. Johanna BOTESCH – Facultatea de Litere şi Arte
Lector univ.dr. Augustin BEANU – Facultatea de Ştiinţe
Conf.univ.dr. Ioana CREŢU – Facultatea de Jurnalistică
Cons.jr. Daniela BĂDILĂ – Oficiul Juridic
Maria GHEORGHE – Serviciul Salarizare
Student Daniela CRIŞAN – Facultatea de Ştiinţe
Student Gabriel-Flaviu FLEŞER – Facultatea de Teologie
Secretar:
Rodica LĂPĂDAT
Tot în şedinţa Senatului Universităţii „LUCIAN BLAGA” din Sibiu a fost adoptat
statutul Codului Etic care stă la baza activităţii acestei comisii.
Codul Etic apare pe site-ul Universităţii „LUCIAN BLAGA” din Sibiu la adresa:
http://www.ulbsibiu.ro/ro/universitate/birou_senat/comisii/comisia_etica
Se poate conchide că, deţinând un Cod al eticii şi integrităţii academice pus în
aplicare de către Comisia de Etică, Universitatea „LUCIAN BLAGA” din Sibiu face
dovada că dispune de mecanismele necesare apărării valorilor libertăţii academice,

autonomiei universitare şi integrităţii etice şi că prin acestea controlează activitatea de
conducere, cercetare, predare şi examinare, care se desfăşoară în lumina acestor valori.
În cursul anului 2007/2008, Comisia de Etică a soluţionat trei cazuri înregistrate la
secretariatul acesteia, potrivit competenţelor şi responsabilităţilor stabilite de statutul
propriu. Au fost soluţionate adresele : nr. 2123/25.09.2007, nr. 915/27.09.2007, nr.
2116/24.10.2007.
Pentru anul 2008/2009, comisia îşi propune următoarele obiective:
-

-

popularizarea în rândul studenţilor a posibilităţii acestora de a apela la
serviciile comisie de etică pentru orice caz de încălcare a normelor de
conduită din partea partenerilor la viaţa mediului academic ;
stabilirea unui « parteneriat » cu ligile studenţeşti în privinţa creşterii
încrederii studenţilor în posibilităţile lor de a demasca neregulile care se
manifestă încă în relaţiile student-profesor ; mulţi studenţi cresc şi se
formează ca adulţi cu o teamă de a divulga neregulile pe care le trăiesc şi
îi afectează direct ;
prelucrarea la nivel de şefi de departamente, de către prorectorul cu
probleme de învăţământ, a stării de plagiat, autoplagiat care, adesea, se
produce sub privirea şi cu acceptul profesorilor conducători de doctorate ;
pentru evitarea cazurilor de încălcare a normelor etice la ocuparea
posturilor didactice vacante de asistent, şef de lucrări, propune o mai
puternică implicare a decanatelor, a secretarului ştiinţific al facultăţii.

Atribuţiile Comisiei de etică au fost preluate de Colegiul de Onoare, a cărui
componenţă şi statut au fost aprobate în şedinţa Biroului Senatului din data de 12.05.2008
şi şedinţa Senatului din 16.06.2008.
Componenţa Colegiului de Onoare :
- preşedinte : prof.univ.dr. Constantin Butiuc
- membri : - prof.univ.dr. Silviu Crişan
- prof.univ.dr. Dan Sabău
- prof.univ.dr. Daniel Volovici
- prof.univ.dr. Livia Beju

PREŞEDINTE,
Prof.univ.dr. Laurean BOGDAN

