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COMISIA DE ETICA UNIVERSITARĂ 

 

 

PLAN DE ACTIVITATE  

PENTRU ANUL UNIVERSITAR  

2017-2018 
 

Cadrul legislativ 

Activitatea  Comisiei de etică universitară se desfăşoară în conformitate cu 

prevederile în vigoare ale legislaţiei româneşti (Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Legea 

nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de etică universitară şi ale altor 

documente interne (Carta Universităţii Spiru Haret, Manualul Managementului calităţii, 

Strategia Universităţii în domeniul calităţii procesului educaţional, Hotărârile Senatului 

Universităţii privind evaluarea internă şi asigurarea calităţii).  

 

Misiunea 

Misiunea Comisiei de etică, în anul universitar 2017-2018, este aceea de a analiza şi 

soluţiona abaterile de la etica universitară pe baza sesizărilor sau prin autosesizare şi de a 

monitoriza implementarea în activitatea didactică şi de cercetare a Codulul de etică şi 

deontologie profesională din Universitate. 

 

Obiectivele Comisiei de etică 

Pentru realizarea misiunii generale, Comisia şi-a propus ca în anul universitar 2017-

2018 să îndeplinească următoarele obiective:   

a) să actualizeze Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de etică 

universitară în corelare cu Carta Universităţii (ediţia 2017) şi cu Codul de Etică şi deontologie 

universitară; 

b) să monitorizeze implemenatera în activiatea didactică şi de cercetare a Codului de 

etică în cadrul structurilor Universităţii Spiru Haret; 
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Activităţi 

Pentru realizarea misiunii şi obiectivelor propuse, Comisia se va implica în: 

 

1. Promovarea culturii calităţii procesului educaţional în USH şi menţinerea 

credibilităţii şi bunei reputaţii;  

T: permanent 

 

2. Participarea la activitatea de evaluare instituțională a Universității Spiru Haret;  

T: permanent. 

 

3. Participarea la activităţi de cooperare cu alte universităţi sau organizaţii din ţară sau 

din străinătate care au competenţe în etici universitare;  

T: permanent. 

 

  4. Implementarea Codului de etică în rândul structurilor Universităţii Spiru Haret. 

T: permanent. 

 

5. Elaborarea Raportului de activitate şi prezentarea acestuia Rectorului, Senatului 

Universităţii Spiru Haret şi Consiliului de Administraţie al Universităţii Spiru Haret; 

 T: anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


