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LISTA DE DIFUZARE
Exemplar

Destinatar

nr.

Primit:

Primit:

Data

Numele şi prenume

Semnătura

difuzării:

1.

Rector

Prof. Dr. Talpoş Ioan

2.

Prorector

Prof. Dr. Balint Ştefan

3.

Prorector

Prof. Dr. Brînzeu Pia

4.

Prorector

Prof. Dr. Foltean Florin

5.

Prorector

Conf. Dr. Julean Dorel

6.

Prorector

Prof. Dr. Ştefea Petru

7.

Prorector

Prof. Dr. Ostafe Vasile

8.

Cancelar

Conf. Dr. Moga Dan-Radu

9.

Secretar şef

Răduţă Mihaela

10.

Facultatea de Arte şi Design

Prof. Dr. Lucaciu Adriana

11.

Facultatea de Muzică

Prof. Dr. Kindl Walter

12.

Facultatea de Fizică

Prof. Dr. Vulcanov Dumitru

13.

Facultatea de Matematică şi Informatică

Prof. Dr. Negru Viorel

14.

Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie

Prof. Dr. Ianoş Gheorghe

15.

Facultatea de Sociologie şi Psihologie

Prof. Dr. Munteanu Anca

16.

Facultatea de Ştiinţe Politice, Filozofie şi
Ştiinţe ale Comunicării

17.

Facultatea de Economie şi Administrare a
Afacerilor

Conf. Dr. Clitan Gheorghe
Prof. Dr. Pirtea Marilen

18.

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative

Prof. Dr. Motica Radu

19.

Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

Prof. Dr. Hedeşan Otilia

20.

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Prof. Dr. Ciosici Doru

21.

Secretariatele facultăţilor

Secretar şef facultate
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1. SCOP
Scopul acestei proceduri este prezentarea activităţilor premergătoare, curente şi ulterioare
care sunt întreprinse de factorii responsabili şi de execuţie din cadrul UVT, în situaţia apariţiei
cazurilor de fraudă şi/sau plagiat.
Indicatorii de performanţă ai procesului:
-

zero cazuri de fraudă academică în rândul
studenţilor/masteranzilor/doctoranzilor într-un semestru;

-

zero cazuri de plagiat academic în rândul
studenţilor/masteranzilor/doctoranzilor într-un semestru.

2. DOMENIU DE APLICARE
Această procedură se aplică tuturor facultăţilor UVT.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Organizarea şi desfăşurarea procesului au la bază prevederile următoarelor documente:
1) Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 Legea educaţiei naţionale - Legea învăţământului;
2) Legea nr. 87 din 13 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
3) OUG nr. 75/2011 privind modificarea si completarea OUG nr. 75/2005 privind
asigurarea calităţii educaţiei;
4) Ordonanţa nr. 28/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 206/2004 privind
buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare;
5) SR EN ISO 9001 : 2008 Sisteme de Management a Calităţii. Cerinţe.;
6) Carta UVT;
7) Metodologie privind sancţionarea fraudei şi/sau plagiatului academic în rândul
studenţilor/masteranzilor/doctoranzilor;
8) Codul Etic al UVT;
9) Regulamente interne ale facultăţilor.
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4. DEFINIŢII. ABREVIERI
Definiţii
Integritatea academică: răspundere pentru calitatea activităţilor academice desfăşurate,
onestitate în munca realizată, respect pentru comunitatea intelectuală din care fiecare
student/masterand/doctorand face parte.
Frauda academică: acţiunea unui student/masterand/doctorand care are ca rezultat
falsificarea evaluării academice a respectivului student/masterand/doctorand sau a altui
student/masterand/doctorand.
Plagiatul academic: expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în
format electronic, a unor texte, expresii, idei, demonstraţii, date, ipoteze, teorii, rezultate ori
metode ştiinţifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a
menţiona acest lucru şi fără a face trimitere la sursele originale;
Coautor al unei publicaţii: orice persoană nominalizată în lista de autori a unei publicaţii
ştiinţifice;
Confecţionarea de rezultate sau date: raportarea de rezultate sau date fictive, care nu
sunt

rezultatul

real

al

unei

activităţi

de

cercetare-dezvoltare;

Falsificarea de rezultate sau date: raportarea selectivă sau respingerea datelor ori a
rezultatelor nedorite; manipularea reprezentărilor sau a ilustraţiilor; alterarea aparatului
experimental ori numeric pentru a obţine datele dorite fără a raporta alterările efectuate;
Autoplagiatul: expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format
electronic, a unor texte, expresii, demonstraţii, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode
ştiinţifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale aceluiaşi sau aceloraşi autori,
fără a menţiona acest lucru şi fără a face trimitere la sursele originale.
Abrevieri
UVT – Universitatea de Vest din Timişoara
F – Facultate
St – Student
S – Secretariat
PV – Proces verbal
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5. DATE DE INTRARE
Datele de intrare sunt: probele (instrumente utilizate pentru fraudare şi/sau plagiere, lucrări
scrise etc.) aduse în susţinerea cazurilor de fraudă şi/sau plagiat academic.
Se consideră caz de fraudă academică în următoarele situaţii exemplificative şi nu
limitative:
a. folosirea, în timpul examinării, a unuia din următoarele materiale: telefon mobil cu
handsfree, cărţi, notiţe etc.;
b. copierea, în timpul examinării, a lucrărilor de examen ale celorlalţi candidaţi sau
schimbul de informaţii în sau în afara sălii de examinare;
c. asumarea identităţii unei alte persoane în timpul examinării sau complicitatea în cazul
sesizării acestei situaţii;
d. obţinerea subiectelor de examen înainte de data şi ora începerii acestuia;
e. falsificarea şi/sau inventarea informaţiilor şi/sau a datelor.
Se consideră caz de plagiat academic în următoarele situaţii exemplificative şi nu
limitative:
a. reproducerea (sau traducerea) unor idei, date, texte care aparţin unei alte persoane,
fără creditarea corectă şi/sau completă a sursei;
b. preluarea unor idei, date, texte din diverse surse şi prezentarea acestora ca fiind
contribuţie proprie;
c. omiterea plasării între ghilimele ("…"), în mod clar, a cuvintelor, propoziţiilor,
paragrafelor preluate ad-literam sau aproape literal, din diverse surse;
d. parafrazarea conţinutului lucrării unei alte persoane fără a face suficientă referire la
sursă;
e. reproducerea materialelor audio, video, software etc. fără consemnarea surselor şi mai
mult, asumarea acestora ca fiind contribuţie proprie;
f. prezentarea

unor

lucrări

cursuri/seminarii/laboratoare

care
sau

au

mai

asemănătoare

fost
cu

prezentate
acestea,

fără

la

alte

a

avea

consimţământul cadrului didactic;
g. reproducerea lucrărilor colegilor şi prezentarea acestora ca fiind proprii;
h. folosirea lucrărilor obţinute de pe Internet sau scrise de o altă persoană (contra cost
sau gratis);
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i. copy-paste a informaţiilor obţinute de pe Internet fără consemnarea sursei.
Procese din amonte: Activităţi în scopul prevenirii fraudei şi/sau a plagiatului.
Pentru a preveni frauda şi plagiatul în rândul studenţilor/masteranzilor/doctoranzilor, tutorii
de an şi/sau persoanele responsabile oferă, încă de la începutul activităţii academice, cât mai
multe informaţii cum ar fi:
-

definiţia fraudei şi a plagiatului

-

exemple de cazuri concrete

-

sancţiuni impuse

-

modul de soluţionare a cazurilor

-

explicarea metodologiei de întocmire a unei lucrări ştiinţifice

-

metodica studiului şi a pregătirii pentru examen

-

discuţii libere

-

materiale de informare: flyere, postere etc.

Furnizori: Comisia de examen, Studenţii/Masteranzii/Doctoranzii

6. DESCRIEREA PROCESULUI
Managementul procesului este realizat prin aplicarea continuă a ciclului PEVA (“PlanificăEfectuează-Verifică-Acţionează”).
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R: UVT

Necesitatea soluţionării cazurilor de fraudă şi/sau plagiat
academic în rândul studenţilor/masteranzilor/doctoranzilor

R: Comisia de
examen

Constatarea situaţiei de fraudă şi/sau plagiat academic

R: Comisia de
examen

Informarea imediată a
studentului/masterandului/doctorandului în cauză

R: Comisia de
examen

Înaintarea PV Biroului Consiliului F

R:Student/Masterand/
Doctorand

Contestaţia studentului/masterandului/doctorandului

NU
Decizia
Biroului
Consiliului F

R: Biroul
Consiliului F

Finalizarea acţiunii

Informarea studentului cu privire la sancţiunile stabilite

Contestaţia studentului

R:Student/Masterand/
Doctorand

R: Biroul Consiliului F, F

DA,se acceptă
contestaţia

R: Biroul
Consiliului F

Decizia
Biroului
Consiliului F

NU

R: Biroul
Consiliului F

Revizuirea şi definitivarea sancţiunilor

R: Biroul
Consiliului F,
F

Aplicarea sancţiunilor

R: S

R: Biroul Consiliului F

Stabilirea sancţiunilor

R: Biroul
Consiliului F
R: Biroul
Consiliului F

DA, în favoarea
studentului/masterandului/
doctorandului

Aplicarea sancţiunilor

Consemnarea sancţiunilor impuse
studentului/masterandului/doctorandului în dosarul personal
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6.1. Descrierea activităţilor
6.1.1. În cazul în care se constată o situaţie de fraudă şi/sau plagiat, Comisia de examen va
informa imediat studentul/masterandul/doctorandul în cauză şi va întocmi un PV de constatare
pe care îl va înainta Biroului Consiliului F. Prin Hotărâre, Biroul Consiliului F poate înainta
cazul Comisiei de Etică a UVT, care poate face propuneri şi aplica următoarele sancţiuni:
avertisment scris şi/sau exmatriculare.
6.1.2. Studentul/masterandul/doctorandul în cauză are posibilitatea de a face contestaţie timp de
24 de ore de la incident. Biroul Consiliului F poate soluţiona cazul favorabil
studentului/masterandului/doctorandului, acţiunea fiind astfel finalizată.
6.1.3. Dacă în urma studierii cazului, Biroul Consiliului F constată frauda şi/sau plagiatul,
stabileşte sancţiunile şi informează studentul/masterandul/doctorandul, în scris, cu privire la
sancţiunile impuse, în curs de 24 de ore.
6.1.4. Studentul/masterandul/doctorandul poate face contestaţie cu privire la sancţiunile stabilite.
Biroul Consiliului F poate respinge contestaţia, urmând aplicarea sancţiunilor.
6.1.5. Dacă în urma studierii contestaţiei,

Biroul Consiliului F revine asupra sancţiunilor,

aceasta va informa studentul/masterandul/doctorandul în scris, în curs de 24 de ore, cu privire la
revizuirea şi definitivarea sancţiunilor, urmând aplicarea acestora.
6.1.6. Sancţiunile impuse unui student/masterand/doctorand vor fi consemnate în dosarul
personal al acestuia.

Detectarea fraudei şi/sau plagiatului
Există software de detectare a textelor plagiate. În momentul predării unei lucrări,
studentul/masterandul/doctorandul consimte implicit introducerea textului în baza de date a
programului de detectare a plagiatului, confruntarea cu lucrările originale.

Complicitatea
1. Sancţiunile pot fi luate atât împotriva autorului, cât şi a co-autorului actului de fraudă
şi/sau plagiat;
2. Dacă reproducerea lucrării unui student/masterand/doctorand se produce cu acordul
şi/sau cooperarea acestuia, studentul/masterandul/doctorandul respectiv va fi
considerat co-autor al plagiatului;
8
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3. În cazul în care unul dintre autorii unei lucrări comune comite plagiat, ceilalţi autori
vor fi consideraţi co-autori ai plagiatului dacă au avut cunoştinţă de faptul că unul
dintre autori a comis plagiat.

Sancţiuni impuse în caz de fraudă
1. În cazul în care se constată: folosirea, în timpul examinării, a unuia din următoarele
materiale - telefon mobil cu handsfree, cărţi, notiţe etc.; copierea, în timpul
examinării, a lucrărilor de examen ale celorlalţi candidaţi; schimbul de informaţii în
sau în afara sălii de examinare, Biroul Consiliului F va declara nulă lucrarea de
examen (sau alte forme de evaluare) a respectivului student/masterand/doctorand şi îi
va interzice participarea la examenul dintr-o sesiune viitoare sau chiar participarea la
următoarele două examinări (sau alte forme de evaluare) ulterioare.
2. Dacă apar următoarele situaţii: asumarea identităţii unei alte persoane în timpul
examinării sau complicitatea în cazul sesizării acestei situaţii; obţinerea subiectelor de
examen înainte de data şi ora începerii acestuia; falsificarea şi/sau inventarea
informaţiilor şi/sau a datelor, Biroul Consiliului F va declara nulă lucrarea
respectivului student/masterand/doctorand şi îi va interzice participarea la toate
examinările (sau alte forme de evaluare) aferente programului de studiu/cercetare la
care studentul/masterandul/doctorandul este înmatriculat, pentru o perioadă de 12
luni.

Biroul

Consiliului

F

poate

propune

Conducerii

F

exmatricularea

studentului/masterandului/doctorandului. De asemenea, poate solicita preluarea
cazului de către Comisia de Etică a UVT.
3. În cazul în care se constată că studentul/masterandul/doctorandul a fost sancţionat
anterior pentru fraudă, Biroul Consiliului F poate propune Conducerii F
exmatricularea studentului/masterandului/doctorandului. De asemenea, poate solicita
preluarea cazului de către Comisia de Etică a UVT.
4. Dacă studentul/masterandul/doctorandul este înmatriculat şi la alt program de
studiu/cercetare, Biroul Consiliului F va informa Biroul Consiliului F al respectivei
facultăţi cu privire la situaţia studentul/masterandul/doctorandului.
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Sancţiuni impuse în caz de plagiat
1. În

cazul

în

care

doar

anumite

secţiuni

ale

lucrării

studentului/masterandului/doctorandului sunt plagiate, însă restul lucrării reprezintă
contribuţia proprie a acestuia, lucrarea în cauză va fi declarată nulă de către Biroul
Consiliului F, iar studentului/masterandului/doctorandului îi va fi interzisă
participarea

la

viitoarele

examinări

timp

de

12

luni.

Dacă

studentul/masterandul/doctorandul a plagiat o lucrare de licenţă/disertaţie/doctorat,
coordonatorul ştiinţific va fi sancţionat prin suspendarea drepturilor de a coordona
lucrări de finalizare a studiilor, până la soluţionarea cazului.
2. În situaţia în care întreaga lucrare sau secţiuni considerabile ale acesteia au fost
plagiate prin preluare directă din materiale publicate de către alte persoane, iar
studentul/masterandul/doctorandul îşi asumă textul ca fiind contribuţie proprie, Biroul
Consiliului

F

va

declara

lucrarea

respectivă

nulă,

iar

studentului/masterandului/doctorandului îi va fi interzisă participarea la viitoarele
examinări timp de 24 luni. Biroul Consiliului F poate propune Conducerii F
exmatricularea studentului/masterandului/doctorandului. De asemenea, poate solicita
preluarea

cazului

de

către

Comisia

de

Etică

a

UVT.

Dacă

studentul/masterandul/doctorandul a plagiat o lucrare de licenţă/disertaţie/doctorat,
coordonatorul ştiinţific va fi sancţionat prin suspendarea drepturilor de a coordona
lucrări de finalizare a studiilor, până la soluţionarea cazului.
3. În cazul în care se constată că studentul/masterandul/doctorandul a fost sancţionat
anterior pentru plagiat, Biroul Consiliului F poate propune Conducerii F
exmatricularea studentului/masterandului/doctorandului. De asemenea, poate solicita
preluarea cazului de către Comisia de Etică a UVT.
4. Dacă studentul/masterandul/doctorandul este înmatriculat şi la alt program de
studiu/cercetare, Biroul Consiliului F va informa Biroul Consiliului F al respectivei
facultăţi cu privire la situaţia studentului/masterandului/doctorandului.
6.2. Verificare
6.2.1. Monitorizarea, măsurarea şi analiza procesului descris în procedură se realizează de către
proprietarul de proces prin raportarea rezultatelor la indicatorii de performanţă şi înregistrarea
rezultatelor măsurării în rapoartele de acţiuni corective / preventive.
6.2.2. Metodele aplicate pentru măsurarea procesului sunt autoevaluarea, respectiv auditul intern.
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6.3 Acţiuni pentru îmbunătăţirea continuă a performanţelor procesului
6.3.1 Îmbunătăţirea continuă a eficacităţii procesului descris în această procedură se realizează
prin:


publicarea situaţiei cazurilor de fraudă şi/sau plagiat;



valorificarea analizei datelor şi a rezultatelor auditurilor;



valorificarea oportunităţilor de îmbunătăţire identificate prin audituri şi propuse de toţi
cei implicaţi în proces;



achiziţionarea de software, aparate de identificare a plagiatului;



aplicarea de acţiuni corective / preventive.

7. RESPONSABILITĂŢI. PROPRIETAR DE PROCES
7.1. Proprietarul procesului documentat în această procedură privind Frauda şi/sau plagiatul
academic în rândul studenţilor este Biroul Consiliului F şi răspunde în această calitate de:
- studiază toate cazurile de fraudă şi/sau plagiat care îi sunt aduse în atenţie;
- informează studentul/masterandul/doctorandul în cauză cu privire la deciziile luate, sancţiunile
impuse, modalitatea de aplicare a sancţiunilor;
- studiază contestaţiile şi înştiinţează studentul/masterandul/doctorandul în cauză cu privire la
hotărârile luate;
- propune Conducerii F exmatricularea studentului/masterandului/doctorandului.
7.2. Alte persoane cu responsabilităţi în procesul documentat sunt: Comisia de examen,
studenţii/masteranzii/doctoranzii implicaţi în cazuri de fraudă şi/sau plagiat.
Responsabilităţile Comisiei de examen sunt:
- aduc în atenţia Biroului Consiliului F situaţiile de fraudă şi/sau plagiat;
- informează studenţii/masteranzii/doctoranzii suspectaţi de fraudă şi/sau plagiat.
Responsabilităţile studenţilor/masteranzilor/doctoranzilor sunt:
- colaborează cu Biroul Consiliului F pe tot parcursul investigaţiilor, punând la dispoziţie toate
documentele cerute;
- se supune deciziilor Biroului Consiliului F şi Conducerii F;
- se supune sancţiunilor impuse.
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8. RESURSE
8.1. Identificarea necesarului de resurse este asigurată de către Biroul Consiliului F.
8.2. Pentru derularea procesului documentat sunt necesare trei categorii de resurse: umane,
materiale şi financiare.
Resursele umane sunt asigurate de către fiecare F în parte.
Resursele materiale necesare pentru derularea procesului descris constă din:
- consumabile (hârtie, toner imprimantă, toner copiator);
- echipamente de lucru: telefon, fax, calculator, imprimantă, copiator;
- articole de papetărie (dosare, pixuri, lipici etc.).
Resursele financiare: venituri proprii ale F
8.3. Biroul Consiliului F transmite spre aprobare Conducerii F necesarul de resurse.

9. DATE DE IEŞIRE
Documente: PV de constatare a fraudei şi/sau plagiatului, Decizia Biroului Consiliului F,
Raportul Biroului Consiliului F.
Procese din aval: Urmărirea aplicării sancţiunilor impuse.
Beneficiari: Cadrele didactice, Studenţii/Masteranzii/Doctoranzii, Comunitatea academică.
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Anexa 1

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
Subsemnatul / subsemnata ………………………………………………………………
absolvent/ă al/a …………………………………………………………………………………….
promoţia ………., prin prezenta declar pe propria răspundere că Lucrarea de licenţă / disertaţie /
doctorat cu titlul
……………………………………………………………………...………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………..… …...………………, având ca îndrumător ştiinţific pe Doamna / Domnul
(Profesor)
……………..………………………….……………………………………………………………
………, a fost elaborată de mine, ca rezultat al propriei cercetări şi documentări, nu a mai fost
prezentată niciodată la o altă facultate sau instituţie de învăţământ superior, din ţară sau
străinătate, şi nu a fost niciodată publicată sub formă de articol sau volum de către edituri /
reviste din ţară sau străinătate.
De asemenea, declar că toate sursele bibliografice utilizate, inclusiv cele de pe Internet,
sunt indicate în lucrare, cu respectarea regulilor de evitare a plagiatului / autoplagiatului:
-

toate fragmentele de text reproduse exact, chiar şi în traducere proprie din altă limbă, sunt
redate între ghilimele şi deţin referinţa precisă a sursei bibliografice;
reformularea, în cuvinte proprii, a textelor scrise de către alţi autori indică sursa
bibliografică din care s-a inspirat;
rezumarea ideilor altor autori deţine referinţa precisă la textul original;
calculele (dacă este cazul) sunt efectuate de mine, iar comentarea rezultatelor obţinute
este originală;
reprezentările grafice care nu-mi aparţin au indicată sursa bibliografică exactă;
în cazul când, în calitate de (co)autor, am prezentat deja o parte din această lucrare în
cadrul unor manifestări ştiinţifice (congrese, conferinţe, colocvii, mese rotunde) din ţară
sau străinătate, am folosit autocitarea.
Prin prezenta, îmi asum în totalitate originalitatea lucrării elaborate.

Timişoara

Absolvent/ă:

Data: ……………………..

Prenume şi nume
………………………………………
Semnătura
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Metodologie privind sancţionarea fraudei şi/sau plagiatului
academic
în rândul studenţilor/masteranzilor/doctoranzilor
Prezenta metodologie se referă la toate lucrările cu caracter ştiinţific (lucrări de
examen, referate, lucrări în vederea prezentării în cadrul conferinţelor şi simpozioanelor,
lucrări de licenţă, lucrări de disertaţie, Rapoarte de cercetare în cadrul pregătirii pentru
doctorat, Teze de doctorat)

întocmite de studenţi/masteranzi/doctoranzi pe parcursul

studiilor (referate, lucrări de licenţă, lucrări de disertaţie, Rapoarte de cercetare în cadrul
pregătirii pentru doctorat, Teze de doctorat)
Definiţia termenilor:
Integritatea academică: răspundere pentru calitatea activităţilor academice
desfăşurate, onestitate în munca realizată, respect pentru comunitatea intelectuală din
care fiecare student/masterand/doctorand face parte.
Frauda academică: acţiunea unui student/masterand/doctorand care are ca
rezultat falsificarea evaluării academice a respectivului student/masterand/doctorand sau
a altui student/masterand/doctorand.
Plagiatul academic: expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală,
inclusiv în format electronic, a unor texte, expresii, idei, demonstraţii, date, ipoteze,
teorii, rezultate ori metode ştiinţifice extrase din opere scrise, inclusiv în format
electronic, ale altor autori, fără a menţiona acest lucru şi fără a face trimitere la sursele
originale;
Coautor al unei publicaţii: orice persoană nominalizată în lista de autori a unei
publicaţii

ştiinţifice;

Confecţionarea de rezultate sau date: raportarea de rezultate sau date fictive,
care

nu

sunt

rezultatul

real

al

unei

activităţi

de

cercetare-dezvoltare;

Falsificarea de rezultate sau date: raportarea selectivă sau respingerea datelor ori
14
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a rezultatelor nedorite; manipularea reprezentărilor sau a ilustraţiilor; alterarea aparatului
experimental ori numeric pentru a obţine datele dorite fără a raporta alterările efectuate;
Autoplagiatul: expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în
format electronic, a unor texte, expresii, demonstraţii, date, ipoteze, teorii, rezultate ori
metode ştiinţifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale aceluiaşi sau
aceloraşi autori, fără a menţiona acest lucru şi fără a face trimitere la sursele originale.
Se vorbeşte de caz de fraudă academică în următoarele situaţii exemplificative şi nu
limitative:
f. folosirea, în timpul examinării, a unuia din următoarele materiale: telefon mobil cu
handsfree, cărţi, notiţe etc.;
g. copierea, în timpul examinării, a lucrărilor de examen ale celorlalţi candidaţi sau
schimbul de informaţii în sau în afara sălii de examinare;
h. asumarea identităţii unei alte persoane în timpul examinării sau complicitatea în cazul
sesizării acestei situaţii;
i. obţinerea subiectelor de examen înainte de data şi ora începerii acestuia;
j. falsificarea şi/sau inventarea informaţiilor şi/sau a datelor.
Se consideră caz de plagiat academic în următoarele situaţii exemplificative şi nu
limitative:
j. reproducerea (sau traducerea) unor idei, date, texte care aparţin unei alte persoane,
fără creditarea corectă şi/sau completă a sursei;
k. preluarea unor idei, date, texte din diverse surse şi prezentarea acestora ca fiind
contribuţie proprie;
l. omiterea plasării între ghilimele ("…"), în mod clar, a cuvintelor, propoziţiilor,
paragrafelor preluate ad-literam sau aproape literal, din diverse surse;
m. parafrazarea conţinutului lucrării unei alte persoane fără a face suficientă referire la
sursă;
n. reproducerea materialelor audio, video, software etc. fără consemnarea surselor şi mai
mult, asumarea acestora ca fiind contribuţie proprie;

15

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII,
TINERETULUI ŞI SPORTULUI
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA
B-dul Vasile Pârvan nr. 4, 300223 Timişoara, România
Tel.: +40 256 592168, fax: +40 256 592310
http://www.uvt.ro/, e-mail:rector@rectorat.uvt.ro

o. prezentarea

unor

lucrări

cursuri/seminarii/laboratoare

care
sau

au

mai

asemănătoare

fost
cu

prezentate
acestea,

fără

la

alte

a

avea

consimţământul cadrului didactic;
p. efectuarea calculelor (dacă este cazul) de către altă persoană decât autorul şi lipsa
originalităţii comentării rezultatelor obţinute;
q. neindicarea sursei bibliografice exacte a reprezentărilor grafice care nu aparţin
autorului;
r. prezentarea, în calitate de (co) autor, a unor lucrări sau părţi ale lucrării în cadrul unor
manifestări ştiinţifice (congrese, colocvii, mese rotunde etc.) din ţară sau străinătate
fără a folosi autocitarea;
s. reproducerea lucrărilor colegilor şi prezentarea acestora ca fiind proprii;
t. folosirea lucrărilor obţinute de pe Internet sau scrise de o altă persoană (contra cost
sau gratis);
u. copy-paste a informaţiilor obţinute de pe Internet fără consemnarea sursei.

COMPLICITATEA
4. Sancţiunile pot fi luate atât împotriva autorului, cât şi a co-autorului actului de fraudă
şi/sau plagiat.
5. Dacă reproducerea lucrării unui student/masterand/doctorand se produce cu acordul
şi/sau cooperarea acestuia, studentul/masterandul/doctorandul respectiv va fi
considerat co-autor al plagiatului.
6. În cazul în care unul dintre autorii unei lucrări comune comite plagiat, ceilalţi autori
vor fi consideraţi co-autori ai plagiatului dacă au avut cunoştinţă de faptul că unul
dintre autori a comis plagiat.
DETECTAREA PLAGIATULUI
Există software de detectare a textelor plagiate. În momentul predării unei lucrări,
studentul/masterandul/doctorandul consimte implicit introducerea textului în baza de date a
programului de detectare a plagiatului, confruntarea cu lucrările originale.
16
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PROCEDURA
Studentul/masterandul/doctorandul depune odată cu lucrarea Declaraţia pe proprie
răspundere (Anexa 1).
În cazul în care se constată o situaţie de fraudă şi/sau plagiat, Comisia de examinare va
informa imediat studentul în cauză şi va întocmi un Proces Verbal de constatare pe care îl va
înainta Biroului Consiliului Facultăţii.
Studentul/masterandul/doctorandul în cauză are posibilitatea de a face contestaţie timp
de 24 de ore de la incident. Biroul Consiliului Facultăţii poate soluţiona cazul în favoarea
studentului/masterandului/doctorandului, acţiunea fiind astfel finalizată. Dacă în urma studierii
cazului, Biroul Consiliului Facultăţii constată frauda şi/sau plagiatul, stabileşte sancţiunile şi
informează studentul/masterandul/doctorandul în curs de 24 de ore, în scris, cu privire la
sancţiunile impuse.
Studentul/masterandul/doctorandul poate face contestaţie cu privire la sancţiunile
stabilite. Biroul Consiliului Facultăţii poate respinge contestaţia, urmând aplicarea sancţiunilor şi
finalizarea acţiunii.
Dacă în urma studierii contestaţiei, Biroul Consiliului F revine asupra sancţiunilor,
aceasta va informa studentul/masterandul/doctorandul în scris, în curs de 24 de ore, cu privire la
revizuirea şi stabilirea definitivă a sancţiunilor, urmând aplicarea acestora.
Sancţiunile impuse unui student/masterand/doctorand vor fi consemnate în dosarul
personal al acestuia.
SANCŢIUNI IMPUSE ÎN CAZ DE FRAUDĂ
5. În cazul în care se constată: folosirea, în timpul examinării, a unuia din următoarele
materiale - telefon mobil cu handsfree, cărţi, notiţe etc.; copierea, în timpul
examinării, a lucrărilor de examen ale celorlalţi candidaţi; schimbul de informaţii în
sau în afara sălii de examinare, Biroul Consiliului Facultăţii va declara nulă lucrarea
de examen (sau alte forme de evaluare) a respectivului student/masterand/doctorand
şi îi va interzice participarea la examenul dintr-o sesiune viitoare sau chiar
participarea la următoarele două examinări (sau alte forme de evaluare) ulterioare.
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6. Dacă apar următoarele situaţii: asumarea identităţii unei alte persoane în timpul
examinării sau complicitatea în cazul sesizării acestei situaţii; obţinerea subiectelor de
examen înainte de data şi ora începerii acestuia; falsificarea şi/sau inventarea
informaţiilor şi/sau a datelor, Biroul Consiliului Facultăţii va declara nulă lucrarea
respectivului student/masterand/doctorand şi îi va interzice participarea la toate
examinările (sau alte forme de evaluare) aferente programului de studiu/cercetare la
care studentul/masterandul/doctorandul este înmatriculat, pentru o perioadă de 12
luni. Biroul Consiliului Facultăţii poate propune Conducerii Facultăţii exmatricularea
studentului/masterandului/doctorandului. De asemenea, poate solicita preluarea
cazului de către Comisia de Etică a UVT.
7. În cazul în care se constată că studentul/masterandul/doctorandul a fost sancţionat
anterior pentru fraudă, Biroul Consiliului Facultăţii poate propune Conducerii
Facultăţii exmatricularea studentului/masterandului/doctorandului. De asemenea,
poate solicita preluarea cazului de către Comisia de Etică a UVT.
8. Dacă studentul/masterandul/doctorandul este înmatriculat şi la alt program de
studiu/cercetare, Biroul Consiliului Facultăţii va informa Biroul Consiliului al
respectivei facultăţi cu privire la situaţia studentului/masterandului/doctorandului.
SANCŢIUNI IMPUSE ÎN CAZ DE PLAGIAT
5. În

cazul

în

care

doar

anumite

secţiuni

ale

lucrării

studentului/masterandului/doctorandului sunt plagiate, însă restul lucrării reprezintă
contribuţia proprie a acestuia, lucrarea în cauză va fi declarată nulă de către Biroul
Consiliului Facultăţii, iar studentului/masterandului/doctorandului îi va fi interzisă
participarea

la

viitoarele

examinări

timp

de

12

luni.

Dacă

studentul/masterandul/doctorandul a plagiat o lucrare de licenţă/disertaţie/doctorat,
coordonatorul ştiinţific va fi sancţionat prin suspendarea drepturilor de a coordona
lucrări de finalizare a studiilor, până la soluţionarea cazului.
6. În situaţia în care întreaga lucrare sau secţiuni considerabile ale acesteia au fost
plagiate prin preluare directă din materiale publicate de către alte persoane, iar
studentul/masterandul/doctorandul îşi asumă textul ca fiind contribuţie proprie, Biroul
Consiliului

Facultăţii

va

declara
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studentului/masterandului/doctorandului îi va fi interzisă participarea la viitoarele
examinări timp de 24 luni. Biroul Consiliului Facultăţii poate propune Conducerii
Facultăţii exmatricularea studentului/masterandului/doctorandului. De asemenea,
poate solicita preluarea cazului de către Comisia de Etică a UVT. Dacă
studentul/masterandul/doctorandul a plagiat o lucrare de licenţă/disertaţie/doctorat,
coordonatorul ştiinţific va fi sancţionat prin suspendarea drepturilor de a coordona
lucrări de finalizare a studiilor, până la soluţionarea cazului.
7. În cazul în care se constată că studentul/masterandul/doctorandul a fost sancţionat
anterior pentru plagiat, Biroul Consiliului Facultăţii poate propune Conducerii
Facultăţii exmatricularea studentului/masterandului/doctorandului. De asemenea,
poate solicita preluarea cazului de către Comisia de Etică a UVT.
8. Dacă studentul/ masterandul/doctorandul este înmatriculat şi la alt program de
studiu/cercetare, Biroul Consiliului Facultăţii va informa Biroul Consiliului
respectivei facultăţi cu privire la situaţia studentului/ masterandului/doctorandului.
PREVENIREA FRAUDEI ŞI A PLAGIATULUI
Pentru a preveni frauda şi/sau plagiatul în rândul studenţilor/masteranzilor/doctoranzilor,
tutorii de an şi/sau persoanele responsabile oferă, încă de la începutul activităţii academice, cât
mai multe informaţii cum ar fi:
-

definiţia fraudei şi a plagiatului
exemple de cazuri concrete
sancţiuni impuse
modul de soluţionare a cazurilor
explicarea metodologiei de întocmire a unei lucrări ştiinţifice
metodica studiului şi a pregătirii pentru examen
discuţii libere
materiale de informare: flyere, postere etc
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Anexa 1

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
Subsemnatul / subsemnata ………………………………………………………………
absolvent/ă al/a …………………………………………………………………………………….
promoţia ………., prin prezenta declar pe propria răspundere că Lucrarea de licenţă / disertaţie /
doctorat cu titlul
……………………………………………………………………...………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………..… …...………………, având ca îndrumător ştiinţific pe Doamna / Domnul
(Profesor)
……………..………………………….……………………………………………………………
………, a fost elaborată de mine, ca rezultat al propriei cercetări şi documentări, nu a mai fost
prezentată niciodată la o altă facultate sau instituţie de învăţământ superior, din ţară sau
străinătate, şi nu a fost niciodată publicată sub formă de articol sau volum de către edituri /
reviste din ţară sau străinătate.
De asemenea, declar că toate sursele bibliografice utilizate, inclusiv cele de pe Internet,
sunt indicate în lucrare, cu respectarea regulilor de evitare a plagiatului / autoplagiatului:
-

toate fragmentele de text reproduse exact, chiar şi în traducere proprie din altă limbă, sunt
redate între ghilimele şi deţin referinţa precisă a sursei bibliografice;
reformularea, în cuvinte proprii, a textelor scrise de către alţi autori indică sursa
bibliografică din care s-a inspirat;
rezumarea ideilor altor autori deţine referinţa precisă la textul original;
calculele (dacă este cazul) sunt efectuate de mine, iar comentarea rezultatelor obţinute
este originală;
reprezentările grafice care nu-mi aparţin au indicată sursa bibliografică exactă;
în cazul când, în calitate de (co)autor, am prezentat deja o parte din această lucrare în
cadrul unor manifestări ştiinţifice (congrese, conferinţe, colocvii, mese rotunde) din ţară
sau străinătate, am folosit autocitarea.
Prin prezenta, îmi asum în totalitate originalitatea lucrării elaborate.

Timişoara

Absolvent/ă:

Data: ……………………..

Prenume şi nume
……………………………………………
Semnătura
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