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Ghid de norme etice privind utilizarea Software-ului BlackBoard - Platforma 
MEDIAEC 

 
"Ştiinţa fără conştiinţă nu este decât o ruină a sufletului" 

(Francois Rabelais) 

 

 

1. Consideraţii generale 

Implementarea Tehnologiilor educaţionale bazate pe INTERNET, numite generic şi              

e-Learning, constituie în prezent o componentă principală în pregătirea studenţilor de la forma de 

învăţământ la distanţă şi frecvenţă redusă, ID / FR. 

Departamentul ID / FR al Universităţii "Alexandru loan Cuza" Iaşi dispune de o asemenea 

tehnologie, prin Platforma MEDIAEC, Aplicaţia BlackBoard. 

Capacitatea hardware şi structura software ale acestei Platforme permit accesul simultan a 

30.000 de utilizatori ( studenţi si profesori - tutori). 

Orice student de la forma ID/FR poate participa la programele educaţionale on-line 

independent şi indiferent de poziţia geografică. 

 

2. Scop 

Scopul ghidului este de a descrie principiile etice care stau la baza utilizării Aplicaţiei 

BlackBoard si de a prezenta principalele responsabilităţi asumate de furnizori, beneficiari şi 

utilizatori ai platformei. 

În anul 2005 România şi-a armonizat cadrul juridic naţional cu cel european. Cadrul 

juridic european a fost supus dezbaterilor şi publicat în ghidul intitulat " Protecţia datelor în 

Uniunea Europeana" la 15 mai 2001. 

Valorile care stau la baza creării şi utilizării platformei sunt: promovarea valorilor 

academice, respectarea standardelor de formare şi educare în concordanţă cu evoluţia pe plan 

mondial  a  educaţiei  şi  învăţământului,  dar  şi  a societăţii în ansamblul său,   respectarea legii, 

obiectivitatea,   calitatea,   transparenţa,  formarea  profesională   continuă,   confidenţialitatea, 
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asigurarea drepturilor de autor, colaborarea şi non-discriminarea. 

3. Obiective educaţionale ale Aplicaţiei BlackBoard 

Noul proces de instruire şi pregătire serveşte la îndeplinirea următoarelor obiective în 

cadrul procesului educaţional: 

• accesul la cursurile stocate în Baza de date a Aplicaţiei BlackBoard, 

• accesul la tematicele de seminarizare-verificare, 

• evaluarea stadiului de pregătire a utilizatorului(studentului), 

• identificarea lacunelor în pregătirea studentului şi remedierea acestora, 

• optimizarea procesului de instruire în concordanţă cu strategia de învăţare. 

Sistemul de învăţământ virtual constituie singurul proces de învăţare la care, într-un timp 

relativ scurt, eficienţa poate atinge un nivel de 100%. 

În vederea realizării dezideratelor de mai sus în condiţii optime, trebuie elaborate şi 

respectate norme de etică a utilizării şi exploatării Aplicaţiei BlackBoard. 

4. Responsabilităţi 

4.1. Responsabilitatea morală a furnizorului Aplicaţiei BlackBoard 

a. Asigurarea criptării informaţiei şi a decriptării acesteia în momentul utilizării de către 

beneficiar( utilizator); 

              b. Asigurarea performanţelor de apărare contra viruşilor. 

4.2. Responsabilitatea morală a inginerului de sistem 

a. Realizarea de testări periodice în ceea ce priveşte funcţionalitatea la nivel hardware şi 

software a Aplicaţiei BlackBoard; 

b. Asigurarea funcţionalităţii prin softul de filtrare a porturilor de acces, soft care 

inspectează mesajele în vederea detectării conţinuturilor necorespunzătoare şi a fişierele 

infectate ataşate; 
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c. Repornirea serverului Aplicaţiei BlackBoard în caz de avarie; 

d. Stabilirea şi întocmirea politicii de securitate a serverului; 

e. Verificarea corectitudinii din punct de vedere tehnic a datelor introduse de către 

utilizator (profesor-tutore sau student); 

f. Asigurarea confidenţialităţii materialelor de curs, a seminarilor si a rezultatelor 

examinării. 

4.3. Responsabilitatea morală a utilizatorului (profesor-tutore şi student) 

a. Deţinerea unui cont şi a unei parole de acces, de către profesor sau student, elaborate 

numai de administratorul BlackBoard al facultăţii; 

b. Organizarea materialului de curs în acord cu cerinţele tehnice impuse de softul 

Aplicaţiei BlackBoard. Pentru a facilita accesul utilizatorului (studentului), este de preferat ca 

organizarea materialului să se realizeze prin structuri arborescente. 

4.4. Responsabilitatea fata de resursele universităţii. 

În activitatea sa, Platforma MEDIAEC îşi asumă responsabilitatea faţă de resursele 

universităţii prin acţionarea în folosul întregii comunităţi academice din universitatea noastră. În 

acelaşi timp, prin codul său de etica, Platforma MEDIAEC respectă Regulamentele de ordine 

interioară şi Codul de etică al Universităţii "Alexandru loan Cuza" Iaşi, contribuind la 

promovarea şi consolidarea rolului acestora. 

 

5. Principii 

 5.1. Colaborarea. 

Platforma MEDIAEC vine în sprijinul unor terţe părţi (cercetători din alte instituţii, 

întreprinderi, organizaţii non-guvernamentale, etc.) care doresc să aibă acces la rezultatele 

obţinute în cadrul Platformei MEDIAEC prin activităţile sale. 

Colaborarea cu utilizatorii externi are loc numai în condiţiile în care aceştia dau dovada de 

buna credinţă în solicitarea programelor de cercetare şi colaborare precum şi în utilizarea în 

scopuri legale a rezultatelor acestor cercetări. 
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Accesul utilizatorilor externi la resursele platformei este asigurat pe baza criteriilor de 

eligibilitate stabilite şi făcute public de membrii Platformei MEDIAEC, în concordanţă cu 

misiunea şi scopul acesteia, pe criterii de performanţă şi echitate. 

5.2. Evitarea conflictelor de interese 

Platforma MEDIAEC funcţionează doar în condiţiile legii, în concordanţă cu misiunea 

declarată şi nu susţine nici un scop ilicit al cercetării, formării şi difuzării informaţiei. Membrii şi 

utilizatorii săi evită orice situaţie în care obligaţiile profesionale ar putea fi compromise de 

urmărirea interesului personal. De asemenea, nu sunt acceptate foloasele necuvenite obţinute prin 

acorduri cu terţe părţi care ar afecta integritatea şi prestigiul membrilor Platformei MEDIAEC. 

Membrii Platformei nu acceptă în nici o situaţie colaborările neautorizate. 

5.3. Asigurarea calităţii activităţii desfăşurate în cadrul Platformei MEDIAEC 

Asigurarea calităţii activităţii desfăşurate se realizează prin achiziţionarea celor mai fiabile 

echipamente IT, a celor mai performante programe software şi prin colaborarea cu cei mai buni 

specialişti. 

Platforma MEDIAEC depune toate eforturile pentru a pune la dispoziţia utilizatorilor ultimele 

noutăţi ştiinţifice şi tehnologice în domeniu. 

5.4. Promovarea onestităţii în susţinerea procesului de cercetare, învăţare şi evaluare 

Platforma MEDIAEC respinge toate actele de difuzare de informaţii trunchiate sau false, 

denaturarea rezultatelor cercetărilor academice, precum şi oricare altă manifestare de acest fel 

care ar putea altera misiunea şi rolul Platformei. 

5.5.Grija faţă de bunurile Platformei 

Toţi utilizatorii Platformei MEDIAEC au dreptul de a utiliza sistemul BlackBoard numai 

după o instruire prealabilă cu privire la modul de lucru, realizată cu ajutorul specialiştilor abilitaţi 

de Platformă. Utilizatorii protejează bunurile sistemului (locaţii, echipamente informatice, 

programe soft, programe de cercetare, baze de date, rapoarte ce conţin informaţii pentru uzul 

intern şi extern, patente şi invenţii). Utilizatorii respectă principiile de conduită stabilite prin 

regulamentul de funcţionare şi codul de etică şi monitorizează comportamentul persoanelor care 

participă în procesul de învăţare şi/sau evaluare a studenţilor, pentru care au delegate 

responsabilitatea de coordonare şi instruire, astfel încât să fie utilizate în siguranţă bunurile 

Platformei. 
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5.6. Promovarea transparentei activităţii Platformei MEDIAEC 

Fiecare dintre utilizatorii interni foloseşte platforma în folosul colectivităţii studenţeşti şi 

academice, pe baza de confidenţialitate, transparenţă şi responsabilitate. 

5.7. Respectarea principiului non-discriminării 

Platforma MEDIAEC poate fi folosită de toţi membrii abilitaţi de sistem, fără discriminare. 

Platforma MEDIAEC este disponibilă pentru îmbunătăţirea procesului educaţional pentru oricare 

dintre facultăţile universităţii, indiferent de profil, scopul acesteia fiind promovarea formării 

studenţilor din orice domeniu şi de la oricare formă de învăţare universitară (cursuri de zi, 

învăţământ la distanţă sau frecvenţă redusă). De asemenea, accesul la utilizarea sa este oferit 

studenţilor şi tuturor categoriilor de cercetători şi formatori, indiferent de domeniu de 

specializare, vârsta, sex, etnie, apartenenţă politică, grad didactic sau funcţii ocupate în cadrul 

ierarhiei organizaţionale, în condiţiile în care activităţile prestate de aceştia vin în folosul întregii 

comunităţi academice şi a societăţii în ansamblul său. 

5.8. Preocuparea pentru formarea profesionala continua 

Utilizatorii Platformei MEDIAEC depun toate eforturile pentru însuşirea modului de 

exploatare, precum şi pentru asimilarea celor mai noi cunoştinţe care ar putea îmbunătăţi procesul 

de predare, formare, evaluare. Platforma MEDIAEC va fi adaptata în funcţie de evoluţiile pe plan 

mondial în domeniu.  

5.9.Munca in echipa 

Platforma MEDIAEC promovează colaborarea şi munca în echipă pentru susţinerea 

activităţilor desfăşurate, evitându-se abuzul de putere din partea oricărui membru, orice decizie 

luându-se după consultarea membrilor şi a forurilor de decizie abilitate, în sprijinul întregii 

colectivităţi. 

5.10. Respectarea drepturilor de autor şi respingerea plagiatului 

Platforma MEDIAEC asigură şi respectă drepturile de autor pentru membrii care vor folosi 

Aplicaţia BlackBoard, acceptând difuzarea informaţiilor şi materialelor numai după obţinerea 

acordului acestora. De asemenea, în sfera cercetării academice, Platforma MEDIAEC respinge 

orice comportament neetic, cum ar fi plagiatul, din partea membrilor sau a utilizatorilor. 
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5.11. Responsabilitatea socială a Platformei MEDIAEC 

 Platforma MEDIAEC îşi respectă îndatoririle faţă de comunitatea academică din universitatea 

noastră, prin evaluarea tuturor rezultatelor obţinute în urma activităţilor desfăşurate pe platformă 

şi a impactului acestora asupra dezvoltării economico-sociale, a prestigiului universităţii 

"Alexandru loan Cuza" şi a imaginii ţării pe plan internaţional. Membrii săi beneficiază de toate 

drepturile legale şi profesionale, evitându-se orice abuz care le-ar putea afecta sănătatea, 

siguranţa la locul de muncă şi dezvoltarea profesionala.  

5.12.  Îndeplinirea obligaţiilor contractuale §i fiscale 

Membrii Platformei MEDIAEC înţeleg să îşi respecte toate obligaţiile contractuale şi fiscale, 

în condiţiile respectării legii, prin înregistrarea corectă a datelor contabile, plata la timp a sumelor 

destinate furnizorilor, angajaţilor şi a contribuţiilor financiare datorate statului. 

Membrii Platformei MEDIAEC îşi asumă respectarea prevederilor acestui Ghid etic. 


