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Comisia de Etică Universitară care a fost constituită prin Decizia nr. 342 /2007, modificată prin Decizia nr. 562
/ 26.06.2012, de Decizia 214 / 07.05.2014, fiind formată din 8 membri (plus 7 membri supleanţi), din care 7 cu drept de
vot, emise de Rectorului Universităţii din Piteşti.
Prin Hotărârea Senatului nr. 245 din data de 30.09.2016 se modifică comăponența Comisiei de Etică și Deontologie
Universitară. Aceasta funcţionează în baza Regulamentului pentru Organizarea si Funcţionarea Comisiei de Etică
Universitară aprobat de către Senatul Universității Piteşti, a Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 /2011 şi a Cartei Universităţii
din Piteşti.
În cursul anului 2016, Comisia de Etică s-a întrunit în şedinţe de lucru analizând un număr de două cazuri
soluţionate în acelaș an calendaristic.
În soluționarea cazurilor au fost respectate normele stipulate în regulament privind luarea la cunoștiință asupra
cazurilor, audierea părților, studierea documentelor considerate necesare în legătura cu cauza, dezbateri și adoptarea
raportului de caz. Rapoartele au fost supuse aprobării senatului, fiind adoptate în forma elaborată de comisie.
Comisia a lucrat în plen în majoritatea ședințelor.
În primul caz referitor la sesizarea ministerului privind îndrumarea unor lucrări de cercetare științifică de către
cadre didactice din învățământul superior comisia a constatat puterea lucrului judecat și a recomandat ca pe viitor
îndrumarea unor asfel de lucrări de către cadrele didactide din UPIT să fie realizată numai după avizul de specialitate din
facultatea în domeniu.
A doua sesizare a fost în legătură cu o suspiciune de plagiat a unei lucrări de licență. Comisia de etică universitară
a cerut punct de vedere din partea specialiștilor din domeniul lucrării. În urma analizei raportului specialiștilor, a analizei
modului de prezentare și identificare a citărilor din lucrare, a autorilor acestora și a procedurilor de întocmire a lucrărilor
de licență nu au fost identificate elemente vizibile și verificabile prin mijloace aflate la îndemâna CEDU care să susțină
suspiciunea de plagiat.
Hotărârile Comisiei de Etică au fost dezbătute și aprobate de Senatul Univbersității din Pitețti și nu au fost atacate
prin nicio formă prevăzută de lege.
Faţă de cele prezentate mai sus considerăm că, în anul 2016, membrii comunităţii academice din cadrul
Universităţii din Piteşti au respectat etica universitară şi etica activităţii de cercetare, nefiind înregistrate cazuri întemeiate
de abateri de la normele acestora.
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