UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE GEOGRAFIE
MĂSURI PRIVIND
ASIGURAREA ACTIVITĂȚILOR DE EDUCARE ȘI CERCETARE UNIVERSITARĂ DIN
PERSPECTIVA ETICII ȘI INTEGRITĂȚII ACADEMICE
În vederea creșterii calității proceselor de educație și cercetare universitară din perspectiva
eticii și integrității academice, în Facultatea de Geografie a Universității din București se vor derula o
serie de activități specifice prin exploatarea dimensiunilor academice și administrative. Principalele
dimensiuni instituționale precum și axele de proiecție ale implementării acestora sunt următoarele:
DIMENSIUNEA ACADEMICĂ
- Formarea și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin organizarea unor
cursuri/seminarii de formare atât la nivelul UB cât și la nivelul Facultății de Geografie.
- Organizarea unor dezbateri academice la nivelul Universității din București în vederea
promovării și discutării principiilor eticii și integrității universitare.
- Publicarea pe site-urile facultăților a temelor/ariilor tematice în competența fiecărui îndrumător de
lucrări
de
licență,
de
dizertație,
de
grad
I
sau
de
doctorat
http://geo.unibuc.ro/examene_finalizare_licenta_iunie_2019.html
- Redefinirea standardelor profesionale privind îndrumarea lucrărilor de finalizare a studiilor de
licență și de masterat, prin stabilirea unor întâlniri regulate pentru a urmări progresul demersului de
cercetare și pentru a asigura consilierea permanentă a studenților.
- Organizarea întâlnirilor ”față în față”.
- Consiliere online.
- Reconstituirea sistemului de evaluare a performanțelor educaționale ale studenților în vederea
întăririi evaluării.
- Evaluarea finală, prin completarea unui referat prin care se apreciază calitatea muncii
studentului
http://geo.unibuc.ro/201905/documente%20%C3%AEnscriere%20licen%C8%9B%C4%83/ex
_finalizare_licenta_referat_final.pdf
DIMENSIUNEA ADMINISTRATIVĂ
- Realizarea unei baze de date în format electronic cu titlurile lucrărior de licență, de
dizertație și de grad I la nivelul Facultății de Geografie a Universității din București.
- Verificarea, prin sondaj, a lucrărilor de finalizare a unui ciclu de studii de nivel masteral, de
licență și în vederea obținerii gradului I, cu programele anti-plagiat.
- Creșterea nivelului de responsabilizare a candidaților pentru obținerea diplomei de licență, de
masterat, a titlului de profesor grad I și a titlului de doctor, cât și a colaboratorilor EUB, prin
generalizarea obligativității depunerii unei declarații pe proprie răspundere privind caracterul
original al lucrării înaintate.
- Creșterea nivelului de responsabilizare a specialiștilor din cadrul UB sau a colaboratorilor
- Stabilirea de către Consiliul Facultății a unui număr limită de lucrări de licență (maxim 15),
de dizertație (maxim 10) sau de grad I (maxim 10) ce pot fi coordonate de același
îndrumător.
- Evaluarea activității îndrumătorilor de lucrări de licență, dizertație, grad I sau doctorat, în
urma dovedirii unor elemente de fraudă intelectuală în lucrările îndrumate de aceștia
- Pentru lucrările de licență, de dizertație și de grad I, evaluarea se face de către Biroul
departamentului din care face parte cadrul didactic respectiv.
- În cazul în care cadrul didactic respectiv este șef de departament sau membru în Biroul
departamentului, el este înlocuit în Comisia de evaluare a activității sale de îndrumare de către
decanul facultății.

- Pentru tezele de doctorat, evaluarea se face de către Biroul Școlii Doctorale din care face
parte cadrul didactic respectiv.
- În cazul în care cadrul didactic respectiv este Directorul Școlii Doctorale sau membru în
biroul acestuia, el este înlocuit în Comisia de evaluare a activității sale de îndrumare de către
decanul facultății sau de un alt cadru didactic, desemnat de către directorul CSUD, îndrumător
de doctorate în același domeniu sau într-un domeniu înrudit.
- În raport cu cele constatate, comisia înaintează spre validare către Consiliul Facultății sau, în
cazul tezelor de doctorat, către Biroul CSUD, o propunere de soluționare.
- O metodologie detaliată a procesului de evaluare va fi supusă aprobării Consiliului de
Administrație și apoi Senatului UB până la data de 1 octombrie 2019.

