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FONDUL DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ - FDI 2022 

Domeniul 5: Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii 

academice 

Titlu proiect: Etică și deontologie universitară la UAIC – integritate în activitatea academică prin 

formarea continuă a personalului didactic (UniEthic) 

Cod proiect: CNFIS-FDI-2022-0543 
 

RAPORT PROIECT UNIETHIC 

 

DOMENIUL 5: Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei 

și eticii academice  

 

TOTAL GENERAL PROIECT: 384.180,00 lei, din care:  

Valoare aprobată de ME: 337.000,00 lei  

Valoare cofinanțare: 47.180,00 lei  

 

DIRECTOR DE PROIECT: Lect. univ. dr. Daniel ATASIEI 

 

PERIOADĂ DE IMPLEMENTARE: aprilie – decembrie 2022 

 

SCOPUL proiectului: consolidarea culturii instituționale a eticii universitare la UAIC și 

reflectarea acesteia în activitatea academică prin dezvoltarea componentei de etică și 

deontologie a programului de formare continuă a personalului didactic universitar. 

 

În perioada raportată s-au derulat următoarele ACTIVITĂȚI:  

 

A 1. Organizarea Conferinței internaționale Etică, deontologie și integritate academică 

- repere pentru asigurarea unei culturi a calității universitare în secolul al XXI-lea. 

S-a organizat conferința cu participare internațională având ca temă importanța cunoașterii 

și respectării reglementărilor legislative și instituționale de etică și deontologie academică. 

Conferința a fost organizată cu invitați din țară și străinătate și s-a adresat întregii 

comunități academice a UAIC. Prin derularea conferinței s-a mediatizat intenția UAIC de a 

dezvolta această componentă prin activitățile ulterioare 

 

A2. Elaborarea unui ghid de formare pe componenta de etică și deontologie adaptată la 

specificul UAIC. 

S-a elaborat un ghid de formare care să poată fi folosit alături de cel de formare 

psihopedagogică elaborat la UniTeach în activitatea de formare a cadrelor didactice. 

 

A3. Crearea unei baze de date accesibile întregii comunități academice care să cuprindă 

reglementările legislative, lucrări de referință, documente interne care reglementează 

această dimensiune a activității academice și de cercetare (documentele de la Comisia 

de Etică). 
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În cadrul acestei activități s-a realizat colectarea, catalogarea resurselor legislative și 

științifice precum si digitizarea resurselor care nu sunt accesibile în format electronic. S-a 

realizat o bază de date accesibilă actorilor comunității academic (cadre didactice, studenți, 

personal didactic auxiliar și nedidactic). Finalul activității vizează o bază de date accesibilă 

tuturor actorilor UAIC care să conțină documentele de referință privind componenta de etică 

și deontologie universitară. 

 

A4. Formarea a minimum 36 de consultanți în domeniul eticii deontologiei academic. 

Activitatea presupune parcurgerea unui program de formare în domeniul eticii și 

deontologiei academice (min.20 de ore), pentru 2 reprezentanți ai comunității academice 

din fiecare Facultate componentă a UAIC, 2 membri din cadrul structurilor de cercetare, 2 

membri reprezentanți pentru personalul nedidactic, 2 reprezentanți ai asociațiilor 

studențești din Universitate. La această activitate s-au înscris 47 de persoane. Instruirea s-

a realizat de către experți în domeniile cu relevanță pentru etica academică din cadrul 

Universității. 

 

A5. Asigurarea infrastructurii necesare desfășurării în condiții optime a activității 

comisiei de etică a UAIC. 

S-a realizat dotarea cu sisteme informatice pentru facilitarea desfășurării atât a activităților 

în plenul Comisiei , cât și a activităților de studiu și cercetare în vederea pregătirii lucrărilor 

de plen, activitățile de administrare a probatoriilor (audieri de persoane). 

 

A6. Realizarea activității de formare în zona psihopedagogiei universitare pilotate în 

anul precedent, în cadrul HUB ului UniTeach UAIC. 

A fost continuată activitatea de formare, cadre didactice la UAIC. Activitatea de formare a 

avut drept grup țintă 30 de cadre didactice ale UAIC și a constat în 40 de ore, distribuite în 

20 de ore pe componenta psihopedagogică, 14 ore pe componenta didactică aplicată 

domeniului fundamental și 6 ore pe componenta deontologiei și eticii academice. 

 

A7. Dezvoltarea resurselor destinate formării cadrelor didactice. 

S-au achiziționat cărți și publicații de specialitate în vederea dezvoltarea resurselor 

destinate formării cadrelor didactice. 

 

A8. Vizită de studiu la stațiuni de cercetare ale UAIC, cu relevanță pentru activitatea 

didactică 

Activitatea a vizat cunoașterea facilităților de cercetare și studiu disponibile, în vederea 

integrării acestora în demersuri didactice de calitate.  

 

A9. Managementul proiectului 

Activitatea a vizat:  

 Constituirea echipei de implementare a proiectului  

 Realizarea achizițiilor în cadrul proiectului  

 Monitorizarea activităților și raportarea în cadrul proiectului.  

 


