RAPORTUL ANUAL AL COMISIEI DE ETICĂ UNIVERSITARĂ
2017 - 2018

Ca o caracteristică generală, membrii comunităţii noastre academice au respectat întocmai
Codul de Etică şi Deontologie Universitară, prevederile Cartei UEB și dispoziţiile legale în vigoare.
Ei şi-au exercitat profesia şi funcţia cu onestitate, cu bună-credinţă, respect, responsabilitate
și onoare, şi i-au tratat în mod echitabil şi corect atât pe studenţi cât și pe colegi.
Nu au existat cazuri de discriminare, conflicte de interese, cazuri de incompatibilitate sau acte
de corupţie.
Au fost aplicate în mod obiectiv criteriile de evaluare a competenţei profesionale, de notare şi
apreciere a studenţilor, iar evaluarea meritului s-a făcut în exclusivitate în funcţie de rezultatele
obţinute de fiecare persoană în parte.
În cazul personalului didactic, meritul a fost stabilit, în principal, în funcţie de: calitatea
activităţilor didactice, participarea la contracte de cercetare, la conferinţe, simpozioane şi alte
acţiuni interne şi internaţionale, la elaborarea şi publicarea de cursuri, monografii, studii, articole.
Din fericire, în perioada prezentată comisia a avut de analizat şi cercetat doar două fapte, însă
petrecute la Facultatea de Psihologie sau în legătură cu această facultate.
Astfel, la data de 13.06.2018, rectorul UEB, dl. Conf. univ. dr. Giuliano Tevi a sesizat
Comisia de etică universitară în scopul verificării unei sesizări anonime pe care a primit-o prin email la data de 12.06.2018, scrisoare prezentată Senatului Universităţii în data de 19.07.2018.
În îndeplinirea atribuţiilor sale stabilite de Legea nr. 1/2011 şi Carta UEB, comisia s-a întrunit
în mai multe şedinţe pentru a verifica aspectele semnalate în scrisoare. În acest sens a avut întâlniri
cu cadrele didactice şi studenţi ai Facultăţii de Psihologie fiind luate de la aceştia note scrise.

Ca urmare a verificărilor întreprinse s-a realizat raportul Comisiei de etică universitară, raport
prezentat în Senatul Universităţii în data de 19.07.2018, ale cărui concluzii au fost aprobate în
ședința de senat de la data respectivă.
Tot astfel, Comisia de etică a procedat și la cercetarea faptelor semnalate în Informarea nr.
1518/R/13.07.2018, privind pe domnul Lect. univ. dr. Edmond Cracsner - decanul Facultăţii de
Psihologie şi doamna Conf. univ. dr. Amelia-Elena Stan de la Facultatea de Educaţie Fizică și Sport,
constatând următoarele:
Cele două cadre didactice, deşi au făcut parte din comisia pentru examenul de finalizarea a
studiilor la Programul de Pregătire Psihopedagogică din data de 13.07.2018, nu s-au prezentat la
acest examen în ziua amintită.
Cu ocazia cercetării, s-au purtat discuţii cu cele două persoane şi li s-au luat note explicative.
Domnul Lect. univ. dr. Edmond Cracsner a motivat absenţa, invocând urgenţa rezolvării unei
probleme de familie.
A recunoscut însă că nu l-a informat pe domnul Rector de absenţa din acea zi în universitate,
dar a susţinut că a informat-o pe doamna Prorector Conf. univ. dr. Janina Mihăilă despre absenţa
respectivă.
D-na Conf. univ. dr. Mihăilă însă precizează că în convorbirea telefonică pe care a avut-o cu
domnul Lect. univ. dr. Edmond Cracsner în ziua de 12.07.2018 nu s-a discutat nimic despre absenţa
dânsului din ziua de 13.07.2018.
Drept consecinţă, Comisia de etică constată lipsa nemotivată a d-lui Lect. univ. dr. Edmond
Cracsner din universitate, ca urmare a neefectuării unui demers legal în acest sens.
Doamna Conf. univ. dr. Amelia-Elena Stan a susţinut că nu avea pregătirea necesară
(psihologică sau pedagogică) pentru a face parte din acea comisie.
Dar, subsemnaţii am constatat că doamna Conf. univ. dr. Amelia-Elena Stan a făcut parte în
anii anteriori din comisii similare fără să invoce atunci nepregătirea.
Dânsa era reprezentanta Facultăţii de Educaţie Fizică și Sport în acea comisie şi titulara unui
curs din cadrul Programului de Pregătire Psihopedagogică.
În plus, trebuia să-şi îndeplinească întocmai sarcina primită prin decizia de a face parte din
comisia de examinare, decizie aprobată cu aproximativ 6 luni înainte.
Sunt motive pentru

care Comisia de etică universitară a înlăturat apărările celor două

persoane cercetate şi a considerat că acestea se fac vinovate de săvârşirea unor abateri disciplinare,
aspect comunicat conducerii administrative şi academice a universităţii.
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În finalul prezentului Raport, Comisia de etică universitară recomandă să se continue
monitorizarea Facultăţii de Psihologie în toate domeniile activităţii sale astfel încât să se evite pe
viitor abaterile de orice gen de la etica şi deontologia profesională universitară.

Comisia de etică universitară
Prof. univ. dr. Alexandru ŢICLEA
Lect. univ. dr. Adrian DANCIU

Prezentul Raport anual al Comisiei de etică universitară 2017 – 2018 a fost discutat şi aprobat
de Senatul Universităţii Ecologice din Bucureşti în şedinţa din data de 25.10.2018.

Preşedinte Senat,
Prof. univ. dr. Constantin DĂNCIULESCU
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