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GHID DE NORME ETICE  

PRIVIND UTILIZAREA PLATFORMEI DE E-LEARNING 

A UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI 

 
 
 Codul de etică și deontologie universitară al Universităţii din Piteşti, parte integrantă a 
Cartei UPIT, conţine un un set de principii minimale, recunoscute de studenţi, profesori şi 
comunitatea universitară ca sistem educaţional, contribuind astfel la coeziunea membrilor 
universităţii, stabilirea unor standarde morale în vederea dezvoltării unei culturi instituţionale 
bazată pe respect şi reciprocitate, pentru a asigura autonomia şi libertatea fiecărui membru al 
comunităţii universitare, precum şi pe creşterea responsabilităţii individuale în raport cu 
dreptul de proprietate intelectuală. Codul de etică contribuie la formarea şi menţinerea unui 
mediu universitar bazat pe competiţie şi cooperare, desfăşurate după reguli riguroase şi lipsite 
de ambiguitate, la evaluarea cât mai corectă şi transparentă a meritelor studenţilor, 
profesorilor şi personalului didactic auxiliar, fiind un ghid de integritate academică. Codul de 
etică evidenţiază angajamentul de principiu al conducerii universităţii, facultăţilor, 
departamentelor, centrelor şi serviciilor faţă de valorile şi normele de etică universitară, fiind 
un cadru de referinţă în orientarea deciziilor şi acţiunilor pentru promovarea unei imagini 
pozitive a universităţii.  

 Elementele fundamentale ale acestui ghid se regăsesc în articolul 92 din Carta UPIT- 
Codul de etică și deontologie universitară al Universiăţii din Piteşti, referitor la onestitatea 
şi corectitudinea intelectuală, articol care prevede următoarele: 

UUnniivveerrssiittaatteeaa  ddiinn  PPiitteeşşttii  aappăărrăă  ddrreeppttuull  llaa  pprroopprriieettaattee  iinntteelleeccttuuaallăă..  BBeenneeffiicciiiillee  vvoorr  ffii  
aaccoorrddaattee  cceelloorr  ccaarree  ssee  aaffllăă  llaa  oorriiggiinneeaa  pprroopprriieettăăţţiiii  iinntteelleeccttuuaallee..  TTooţţii  cceeii  ccaarree  aauu  
ppaarrttiicciippaatt  llaa  ddiiffeerriittee  ssttaaddiiii  aallee  cceerrcceettăărriiii  aallee  ccăărreeii  rreezzuullttaattee  ddeevviinn  ppuubblliiccee  ttrreebbuuiiee  
mmeennţţiioonnaaţţii,,  îînn  ssppiirriittuull  oonneessttiittăăţţiiii  pprrooffeessiioonnaallee,,  aallrreeccuunnooaașștteerriiii  şşii  rreeccuunnooşşttiinnţţee..  EEssttee  
iinntteerrzziissăă  oorriiccee  ffoorrmmăă  ddee  ffrraauuddăă  iinntteelleeccttuuaallăă::  ppllaaggiiaattuull  ttoottaall  ssaauu  ppaarrţţiiaall,,  ccooppiiaattuull  îînn  ccaaddrruull  
eexxaammeenneelloorr  ssaauu  ccoonnccuurrssuurriilloorr,,  ““ffaabbrriiccaarreeaa””  rreezzuullttaatteelloorrcceerrcceettăărriilloorr,,  ssuubbssttiittuuiirreeaa  
lluuccrrăărriilloorr  ssaauu  aa  iiddeennttiittăăţţiiii  ppeerrssooaanneelloorr  eexxaammiinnaattee,,  pprreelluuaarreeaa  lluuccrrăărriilloorr  ddee  llaa  ccoolleeggii  ssaauu  
pprrooffeessoorrii,,  ccaa  şşii  tteennttaattiivveellee  ddee  ccoorruuppeerree  sspprree  ffrraauudd..  

 

În condiţiile respectării prevederilor legale şi a regulamentelor instituţiei, Ghidul de 
norme etice privind utilizarea platformei de e-Learning a Universităţii precizează condiţiile 
concrete şi responsabilităţile ce revin atât cadrelor didactice, cât şi studenţilor la învăţământul 
cu frecvență redusă pentru accesarea portalului. Platforma de e-learning a fost construită prin 
instalarea și configurarea platfeormei Moodle, care este un pachet software dezvoltat pentru 
crearea și organizarea de cursuri online, precum și coordonarea online a activității studenților. 
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Platforma e-learning implementată în cadrul Universității din Pitești este un sistem de 

learning modern, bazat pe standarde, care oferă utilizatorilor resurse personalizate de 
învăţământ online, suport de servicii de învăţământ integrate, o varietate largă de posibilităţi 
de administrare a activităţilor şi resurselor de învăţământ, atât cele efectuate în clase cât şi a 
celor online. Portalul este disponibil la adresa: https://learn.upit.ro. 

Prezentul ghid de norme etice are ca obiectiv principal precizarea responsabilităţilor 
asumate de către toţi cei ce au acces la platforma de e-learning în cadrul Universităţii din 
Piteşti, de la administratorii platformei, în calitate de personal tehnic de întreţinere şi 
asigurare a securităţii software-ului, la cadrele didactice, în calitate de furnizori de informaţie 
şi la studenţi, în calitate de utilizatori. 
 

I Asigurarea condiţiilor optime de funcţionare şi a securităţii platformei 

1. Administrator platformă e-learning – are responsabilitatea de a asigura funcţionarea în 
condiţii optime a software-ului de e-learning; 

2. Administrator al platformei - are obligaţia de a respecta politicile de securitate şi 
protecţie implementate în cadrul platformei 

3. Administratorul platformei, în colaborare cu Centrul IFR, va actualiza periodic 
utilizatorii platformei; 

4. Administratorul platformei organizează pe platformă structura fiecărui an universitar, 
pe programe de studiu şi ani şi verifică modul de încărcare a cursurilor actualizate. 

 

II. Responsabilităţile cadrelor didactice – în calitate de furnizori de informaţie: 
1. Cursurile vor fi elaborate în format IFR, construite pe unităţi de învăţare, cu timp 

alocat fiecărei teme, bibliografie, exemple şi teste de autoevaluare; 

2. Cursurile vor avea 2 referenţi ştiinţifici, care vor completa formulare de recenzie 
pentru acceptarea publicării;  

3. Se publică material IFR pe platformă numai după obţinerea acordului scris al 
autorilor, respectându-se în acest fel legea copyright-ului; 

4. Cadrele didactice care publică materiale pe platformă îşi asumă răspunderea în ceea 
ce priveşte conţinutul informaţional (originalitate şi referinţe bibliografice); 

5. Materialele IFR publicate pe platformă de cadrele didactice vor fi autorizate de 
Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității de la nivelul Centrului IFR; 

6. Pentru încărcarea pe platformă, materialul se prelucrează de către autori și se 
pregătește pentru încarcarea pe platformă (format .docx, .pdf…). Ulterior acesta este 
încărcat cu respectarea Ghidului de utilizare a platformei e-learning de către cadrele 
didactice; 

7. Orice modificări aduse materialului didactic (adăugări, ştergeri, actualizări) vor urma 
aceleaşi proceduri cu o periodicitate anuală. 
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8. Cadrele didactice se conectează la sistemul de e-learning printr-un cont şi o parolă, 
care identifică utilizatorii în grupul denumit generic profesor şi care le permite 
încărcarea, actualizarea sau ştergerea de resurse educaționale. 

8. Cadrele didactice vor folosi platforma numai în scopuri educaţionale şi vor respecta 
criteriile de confidenţialitate, transparenţă şi responsabilitate.  

9. Orice informaţii, anunţuri, discuţii pe forum, postări pe blog-ul disciplinei, e-mail-uri 
vor fi legate de tematica şi obiectivele disciplinei, vor fi în limitele bunului simţ şi ale 
respectului reciproc dintre profesori şi studenţi. Limbajul inadecvat și lipsit de respect 
va fi amendat de către utilizatori prin interzicerea accesului pe platformă. 

 

II. Responsabilităţile studenţilor – în calitate de utilizatori ai platformei: 

1. Studenţii IFR, ca şi studenţii la forma de învăţământ cu frecvenţă din cadrul 
Universităţii, sunt utilizatori care aparţin grupului denumit generic student şi deţin un 
cont şi o parolă care le permite accesul la cursurile corespunzătoare specializării la 
care s-au înmatriculat; 

2. Studenţii trebuie să-şi însuşească cunoştinţele de utilizare a platformei de e-learning, 
cu ajutorul Ghidului de utilizare a platformei e-learning de către studenți; 

3. Este interzisă copierea şi multiplicarea oricăror informaţii de pe platformă fără 
acordul autorilor; 

4. Reproducerea unor pasaje din materialul de pe site în lucrări de licenţă sau de 
disertaţie se face respectând prevederile legii copyright-ului (precizarea în cadrul 
referinţelor bibliografice a autorului, lucrării şi adresa de identificare a sursei).  

5. Este interzisă dezvăluirea numelui de utilizator și a parolei.  Dacă o terţă persoană 
intră în posesia parolei dumneavoastră atunci ea poate desfăşura activităţi nedorite   
(comportament   şi/sau   limbaj   neadecvat)  pentru  care  doar  dumneavoastră  veţi  
fi  tras  la  răspundere. Iar pentru cazuri grave, accesul la platformă poate fi interzis de 
către administrator sau profesor.  

6. Din motive de securitate este indicat să vă schimbati parola. Astfel, trebuie sa 
introduceti parola curenta si o noua parola, cu reconfirmare. Parola noua trebuie sa 
contina minimum 8 caractere, dintre care minimum o cifra, minimum o litera mare, 
minimum o litera mica si minimum un caracter non-alfanumeric.  

7. Orice informaţii, discuţii pe forum, postări pe blog-ul disciplinei, e-mail-uri vor fi 
legate de tematica şi obiectivele disciplinei, vor fi în limitele bunului simţ şi ale 
respectului reciproc dintre profesori şi studenţi. Limbajul inadecvat și lipsit de respect 
va fi amendat de către utilizatori prin interzicerea accesului pe platformă. 

 

Centrul IFR va lua măsurile corespunzătoare pentru a aduce prezentul Ghid de norme 
etice la cunoştinţa tuturor cadrelor didactice şi a studenţilor la forma de învăţământ cu 
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frecvenţă Redusă: publicarea pe site-ul Centrului IFR și informarea studenţilor IFR în cadrul 
activităţilor directe.  
 

Încălcarea normelor de etică stabilite de prezentul Ghid de norme etice privind 
utilizarea platformei de e-learning a Universităţii din Piteşti de către orice persoană fizică- 
utilizator al Platformei, atrage atât întreruperea accesului pe platformă, cât şi sancţiuni pe 
cale administrativă şi juridică. 

 
         Prezentul Ghid de norme etice privind utilizarea platformei de e-learning a 
Universităţii din Piteşti a fost aprobat în şedinţa Consiliului Centrului IFR din data de 
03.03.2017 

 

 


