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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2010

Comisia de etică a Universităţii din Oradea a funcţionat în următoarea
componenţă:
-

cadre didactice: prof. univ. dr Ban Adrian, conf.univ.dr. Oros Gheorghe,
ş.l.dr. Trifa Florin, lect.dr. Balint Simina

-

studenţi: Cătălin Bejan, Marian Dan Sebastian, Cosmin Chirilă

Doamna lect.dr. Balint Simina şi-a pierdut calitatea de membru al comisiei
ca urmare a neparticipării la activităţile acesteia şi a fost înlocuită de domnul
lect.dr. Ionel Cioară validat ca membru prin H.S. 140/22.03. După demisia
domnului ş.l.dr. Trifa Florin din funcţia de preşedinte al comisie a fost ales în
această funcţie în şedinţa din 22.09.2010 domnul lect.dr. Ionel Cioară, alegere
validată prin H.S. 150/27.09.2010. După demisia domnului ş.l.dr. Trifa Florin şi
din funcţia de membru al comisiei acesta a fost înlocuit de domnul
prof.univ.dr. Zainea Ion (validat în H.S. 151/11.10.2010). Ca urmare a
absolvirii studenţilor din comisie aceştia au fost înlocuiţi de către: Mihăieş
Viorel, Panea Georgiana şi Morar Sergiu (validaţi prin H.S. 154/22.11.2010).
Deşi a fost deschisă în preluarea sesizărilor care ar fi putut înştiinţa asupra
încălcărilor normelor eticii universitare, pe parcursul anului 2010 nu s-au
înregistrat reclamaţii în acest sens iar comisia nu a constatat abateri care să
presupună cercetarea şi anchetarea unor cazuri ce ar fi putut decurge din
încălcarea prevederilor Codului de etică universitară. Se poate aprecia astfel că
în anul 2010 în universitatea noastră conduita academică a fost respectată cu
rigurozitate de către marea majoritate a cadrelor didactice, a personalului
administrativ şi a studenţilor.
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În cea de-a doua parte a anului comisia împreună cu conducerea
executivă a universităţii s-a preocupat de elaborarea noului Cod de etică şi

deontologie profesională. În acest sens s-a propus un proiect care a fost
prezentat comunităţii academice şi s-au organizat consultări cu cadre didactice
şi cu studenţi. Ca urmare a acestor eforturi proiectul noului cod a putut fi
prezentat şi aprobat în Şedinţa Biroului Senatului din 10.01.2011, urmând a fi
înaintat pentru aprobare în Senat.
Pentru anul 2011 principala preocupare a comisiei va fi promovarea noului
cod, diseminarea conţinutului acestuia în întreaga comunitate academică şi
identificarea unor măsuri cât mai eficiente pentru aplicarea prevederilor
acestuia.

Preşedintele Comisiei de etică:
Lect.univ. dr. Ionel Cioară
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