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I. PREZENTAREA PROIECTULUI 

SCOPUL PROIECTULUI 

 

Consolidarea culturii instituționale a eticii universitare la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza ” din 

Iași și reflectarea acesteia în activitatea academică prin dezvoltarea componentei de etică și 

deontologie a programului de formare continuă a personalului didactic universitar. 

 

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI 

 

O1. Integrarea în activitatea didactică și de cercetare, la toate nivelurile, a normelor de etică și 

deontologie academică 

O1.1. Conștientizarea comunității academice în privința importanței cunoașterii normelor de 

etică și deontologie profesională în toate dimensiunile activității didactice, de cercetare și 

instituționale. 

O1.2. Realizarea unui ghid de formare în domeniul eticii și deontologiei universitare, integrat în 

activitățile de formare continuă. 

O1.3. Accesibilizarea și diseminarea în rândul comunității academice a reglementărilor 

normative, a resurselor bibliografice și a modelelor de bune practici din domeniul eticii și 

deontologiei. 

O1.4. Optimizarea mecanismelor instituționale interne de asigurare a respectării principiilor de 

etică și integritate academică și eficientizarea activității Comisiei de Etică a UAIC și a 

structurilor complementare acesteia. 

O2. Creșterea calității actului didactic prin continuarea implementării programului de formare 

continuă a personalului didactic din UAIC și dezvoltarea componentei de etică și integritate 

academică din cadrul acestuia. 

O2.1. Continuarea și optimizarea programului de formare continuă a cadrelor didactice ale UAIC 

în domeniul psihopedagogiei universitare prin formarea a minimum 30 cadre didactice 

universitare. 

O2.2. Cunoașterea și optimizarea utilizării bazei materiale și a infrastructurii de cercetare a 

UAIC în activitatea didactică. 

O3. Gestionarea cu eficiență și eficacitate a resurselor proiectului. 

 

II. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII  

Pentru atingerea O1.4 se va desfășura activitatea A4. Formarea a minim 36 de consultanți în 
domeniul eticii deontologiei academice. 
 

Activitatea presupune parcurgerea unui program de formare în domeniul eticii și deontologiei 

academice de minim 20 de ore, pentru:  

 câte 2 reprezentanți ai comunității academice din fiecare Facultate componentă a UAIC,  

 2 membri din cadrul structurilor de cercetare (ICI, eventual din celelalte structuri),  

 2 membri reprezentanți pentru personalul nedidactic,  

 2 reprezentanți ai asociațiilor studențești din Universitate.  
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Formarea persoanelor din grupul țintă se va realiza de către experți în domeniile cu relevanță pentru 

etica academică din cadrul Universității. Formarea se va realiza prin întâlniri față în față, și/sau prin 

intermediul platformelor de comunicare on-line. 

 

III. GRUPUL ȚINTĂ 

Grupul țintă al activității este format din minim 36 de consultanți formați în domeniul eticii și 

deontologiei academice provenind din rândul personalului didactic și de cercetare, a personalului 

administrativ, respectiv din rândul studenților. 

 

Pot face parte din grupul țintă persoane cu o bună reputație, persoane ce nu au făcut obiectul unor 

sancțiuni de natură etică sau disciplinară în ultimii 3 ani și nici nu fac obiectul unor proceduri în curs. 

 

Persoanele interesate în vederea includerii în grupul țintă pot solicita informații suplimentare sau 

clarificări prin e-mail la adresa lidia.bourceanu@uaic.ro.  

 

IV. MODALITATEA DE DESFĂȘURARE A SELECȚIEI 

Grupului țintă al activității - alcătuit din minim 36 de consultanți formați în domeniul eticii și 

deontologiei academice - este structurat astfel: 

 câte 2 reprezentanți ai comunității academice din fiecare Facultate componentă a UAIC; 

selecția /desemnarea celor doi membri se va realiza de către conducerea fiecărei Facultății 

din cadrul UAIC. 

 2 membri din cadrul structurilor de cercetare (ICI, eventual din celelalte structuri); selecția 

/desemnarea celor doi membri se va realiza de către conducerea fiecărei structuri de 

cercetare solicitate. 

 2 membri reprezentanți pentru personalul nedidactic; selecția /desemnarea celor doi membri 

se va realiza de către conducerea respectivelor structuri administrative. 

 2 reprezentanți ai asociațiilor studențești din Universitate; selecția se va realiza prin 

intermediul organelor de conducere a respectivelor asociații studențești. 

 

Selecția persoanelor care vor face parte din grupul țintă va avea în vedere următoarele cerințe: 

 să aibă probitate morală recunoscută 

 să nu dețină ori să nu fi deținut calitate de expert ori vreo altă poziție  în cadrul prezentului 

proiect 

 să nu dețină vreuna dintre următoarele funcții: rector, prorector, decan, prodecan, director 

administrativ, director de departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare, 

microproducţie, membru al Comisiei de etică din cadrul UAIC. 

 să nu i se fi aplicat sancțiuni conform Codului Muncii ori Codului de etică şi deontologie 

profesională al UAIC în ultimii 3 ani și să nu facă obiectul unor astfel de  proceduri de cercetare 

în curs la data selecției. 

  

mailto:lidia.bourceanu@uaic.ro
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V. DESFĂȘURAREA PROGRAMULUI DE FORMARE  

Modalitatea de desfășurare a instruirii: formarea persoanelor din grupul țintă se va realiza prin 

întâlniri față în față și/sau prin intermediul platformelor de comunicare on-line. 

 

La finalizarea activităților de formare, participanților li se va elibera un certificat de participare. 

Eliberarea certificatului de participare este condiționată de prezența la cel puțin 80% dintre 

activitățile programate în activitatea de instruire. 

 

VI. CALENDARUL DE SELECȚIE 

Calendar de selecție 

Activitate Perioada 

Campanie de informare și promovare în rândul 
grupului țintă și în rândul structurilor 
responsabile din cadrul UAIC 

6 - 10 octombrie 2022 

Desemnarea persoanelor care vor face parte 
din grupul țintă, de către structurile 
responsabile din cadrul UAIC 

11 - 14 octombrie 2022 

Anunțarea rezultatelor 19 - 20 octombrie 2022 

 

VII. ANUNȚAREA REZULTATELOR 

 

Anunțarea persoanelor admise în grupul țintă al activității se va realiza prin e-mail cu privire la 

rezultatele selecției desfășurate. 

 

 

VIII. DISPOZIŢII FINALE 

Prezenta procedură de selecție a fost validată/avizată la data de 6 octombrie 2022. 


