MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

Raportul Comisiei de Etică referitor la anul 2013

Funcţionarea Comisiei de Etică este gestionată conform Regulamentului şi
Codului Etic al Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca, în anul 2013 urmărinduse aplicarea acestora.
Cu ocazia întrunirilor semestriale membrii comisiei de etică au verificat dacă
există situaţii de necunoaştere de către unii angajaţi a Codului Etic, precum şi stare de
menţinere în universitate a unui mediu adecvat cercetării stiinţifice şi artistice. S-a
constatat orientarea spre calitate stiinţifică, artistică, pedagogică, în mod deosebit spre
excelenţă a profesorilor şi studenţilor, precum şi a programelor de studiu şi cercetare.
S-a militat constant de către membrii Comisiei de Etică, în întălniri formale şi
informale cu cadrele didactice şi studenţii pe prevenirea oricăror forme de fraudă
intelectuală cum ar fi plagiatul, copiatul în timpul examenelor sau concursurilor,
substituirea lucrărilor ori a identităţii persoanelor examinate, preluarea lucrărilor de la
colegi sau profesori, precum şi tentativele de corupere şi fraudă.
In anul 2013 nu au fost înregistrate sesizări cu privire la existenţa vreunui caz de
îngrădire a libertaţii academice cum ar fi situaţii de manipulare, îndoctrinare sau educare
dogmatică în interiorul U.A.D, etc. De asemenea comisia de etică nu a fost sesizată în
legătură cu situaţii în care studenţii, masteranzii şi doctoranzii să fi cauzat în spaţiile de
învăţământ şi cămine distrugeri, consum de alcool sau droguri, furtul de materiale
academice, recurgerea la acte medicale nereale în vederea justificării absenţei la examen,
folosirea telefoanelor mobile în scopul fraudării examenului, copiatul ori favorizarea
acestuia.
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Nu s-au constatat şi nu au existat sesizări de cazuri de discriminare pe motive ce
ţin de religie, sex, culoarea pielii, limbă, origine etnică sau socială, cetăţenie, stare de
sănătate, graviditate, opţiuni legate de familie, vârstă.
Confidenţialitatea datelor cu caracter personal s-a respectat, persoanele care au
avut acces la acest tip de documente şi informaţii au păstrat confidenţialitatea
informaţiilor. S-au respectat drepturile cadrelor didactice şi ale studenţilor, libertatea de
gândire şi de formare artistică, precum şi dreptul la intimitate şi confidenţialitate.
Cadrele didactice au demonstrat respectul pentru studenţi. Corpul profesoral şi-a
asumat rolul de formator intelectual prin cultivarea unui comportament academic şi prin
evaluarea corectă a studenţilor în funcţie de adevăratele merite ale acestora.
În anul 2013 U.A.D. a respectat principiul transparenţei tuturor categoriilor de
informaţii care interesează pe membrii comunităţii universitare, potenţialii candidaţi,
absolvenţi, instituţiile cu care colaborează şi publicul larg, asigurând o informare
consistentă şi corectă.
Comisia de etică nu a constatat cazuri de corupţie în traficarea examenelor de
admitere sau absolvire, solicitarea de către membrii universităţii de bani sau cadouri,
tentative de mituire, solicitarea unor servicii personale sau favoritisme.
Comisia de etică nu a constatat cazuri de manifestări misogine, rasiste, şovine,
xenofobe sau forme de hărţuire.
Comisia de Etică nu fost sesizată de existenţa vreunui caz în care să fie afectate
numele şi reputaţia U.A.D. De asemenea nu am înregistrat situaţii de utilizare nelegală a
resurselor universităţii.
Comisia de etică vrea ca şi pe viitor U.A.D. să aibă aceeaşi prezenţă onorantă în
evantaiul universităţiilor clujene.
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