
Regulament FSPUB privind prevenirea și sancționarea plagiatului 
Supus dezbaterii și votului în Consiliul FSPUB din 8 octombrie 2021 
 
1. Plagiatul este o infracțiune academică gravă, ce constă în însușirea unui text scris sau a unor 
idei exprimate prin viu grai de o altă persoană, fără a indica – prin ghilimele sau în oricare alt mod 
– cine deține proprietatea intelectuală. Constituie plagiat și alăturarea unor scurte fragmente 
preluate din diverse surse și amestecate pentru a ascunde drepturile autorului sau autorilor preluați 
fără a folosi semnele citării. E plagiată și lucrarea asumată sub semnătură proprie după ce a fost 
prezentată de un alt student. 
2. În cadrul FSPUB, profesorii vor explica studenților – în cadrul unor cursuri și seminare dedicate 
ori nu – în ce fel se utilizează resursele intelectuale de diverse feluri – texte, imagini, inscripții, 
manuscrise etc. Profesorii care predau cursuri dedicate scrierii academice vor detalia ce este 
plagiatul și care sunt exigențele eticii cercetării, adaptând explicațiile la nevoile fiecărui nivel de 
studii (licență, masterat, doctorat). Fișele de curs trebuie să indice în mod clar în ce fel este prevenit 
plagiatul, cuprinzând și informații despre auto-verificarea lucrărilor pregătite de către studenți. 
3. Toate lucrările prezentate de studenți sunt verificate de către profesori. Dacă ignoră regulile 
citării, studenții primesc nota 1, care nu e acordată decât pentru a indica plagiatul. Profesorii care 
o acordă au datoria de a explica în mod precis în ce fel s-a realizat plagiatul, într-un scurt raport, 
la care atașează lucrarea sancționată și informații despre mijloacele folosite pentru identificarea 
plagiatului (softuri anti-plagiat, verificarea resurselor bibliografice din biblioteci etc.). 
4. Orice caz de plagiat este sesizat Consiliului facultății. În maximum 24 de ore de la informarea 
sa, decanul solicită persoanei sancționate cu nota 1 să confirme că nu s-a produs o eroare în 
identificarea infracțiunii de plagiat. Consiliul adresează un avertisment scris studentului sau 
studentei în culpă și ține registrul acestor sancțiuni, fără a indica public identitatea persoanei 
penalizate. 
5. Studentul sancționat va primi o îndrumare, care să-l ajute să nu repete eroarea. 
6. În caz de recidivă, Consiliul ia act de noua încălcare a eticii academice, ascultă punctul de vedere 
al celui sau celei în culpă și, dacă nu s-a produs vreo eroare, solicită decanului exmatricularea 
plagiatorului sau a plagiatoarei. 
7. Lucrările de licență și disertațiile de master sunt supuse controlului anti-plagiat, iar Consiliul se 
reunește de urgență în cazul identificării unor infracțiuni. Coordonatorii lucrărilor plagiate sunt 
invitați la deliberarea Consiliului. 
8. Studenții avertizați sau exmatriculați au dreptul la apel în fața Comisiei de Etică. 
9. Raportul anual al decanului include numărul de sancțiuni acordate studenților pentru plagiat și 
propuneri de ameliorare a prevenției. 


