
 

1 | P a g i n ă  

 

 
 

Prezentat 
în ședința Senatului UED Lugoj din 29.01.2020 și aprobat  

prin Hotărârea nr. 8 din 29.01.2020 
 
 

 

R A P O R T 
cu privire la situaţia Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj 

din perspectiva respectării eticii universitare şi activităţilor de cercetare conform 

Codului de etică şi deontologie profesională universitară, 

pe anul universitar 2018 – 2019 

 

Codul de etică al Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj reprezintă o asumare liber 

consimţită a membrilor comunităţii academice, prin care aceştia se angajează să respecte 

normele şi principiile de etică şi deontologie profesională, conform cu onoarea şi demnitatea 

profesiei. 

Activitatea Comisiei de etică şi deontologie profesională universitară din cadrul 

Universităţii Europene ”Drăgan” a fost ghidată de valorile morale promovate de Carta universitară 

şi de Codul de etică şi deontologie profesională universitară, care are ca obiectiv principal 

asigurarea unui climat de încredere, respect, demnitate şi  responsabilitate în activitatea 

profesională din cadrul Universităţii. 

Activitatea membrilor comunităţii academice s-a bazat, ca şi în alţi ani, pe valorile şi 

principiile promovate de Codul de etică şi deontologie profesională universitară: meritul, 

profesionalismul, dreptul la studii de calitate, onestitate şi corectitudine intelectuală, 

transparenţă în utilizarea resurselor materiale, responsabilitate, respect, toleranţă, bunăvoinţă şi 

grijă, dreptul la confidenţialitate, principiul nediscriminării şi al egalităţii de şanse. 

În anul universitar 2018 – 2019,  Comisia de etică şi deontologie profesională universitară 

s-a întrunit în ședință după cum urmează: 

▪ 31.05.2019 – pregătirea documentelor care s-au prezentat în cadrul analizei desfășurate în 

data de 06.06.2019 la Comisia de Etică și Management Universitar București. 

La ședința de analiză a participat Președintele Comisiei de Etică și Deontologie 

Profesională Universitară din cadrul UED Lugoj, conf. univ. dr. Popescu Constantin Florinel. 

Rezultatul analizei a fost prezentat conducerii UED.   

▪ 28.10.2019 – propunerea de modificare a componenței Comisiei de etică și deontologie 

profesională universitară a UED, în sensul includerii studentei Cauni Ramona Adelina – 

reprezentantul studenților Facultății de Științe Economice, în locul studentei Miclăescu 

Daiana, locul devenind vacant ca urmare a absolvirii studiilor universitare de către aceasta. 
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În baza propunerii Consiliului de administrație, s-a avizat de către Senatul universitar în 

ședința din 29.10.2019, prin Hotărârea nr. 60 această numire, iar Rectorul UED a aprobat 

modificarea prin Decizia nr. 29 din 29.10.2019. 

 

 Integritate, onestitate, loialitate 

 În anul universitar 2018 – 2019, în cadrul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj nu s-a 

înregistrat nicio încălcare a normelor cuprinse în Codul de etică și deontologie profesională. 

Nu au fost semnalate acuzaţii sau acte de favoritism în procesul de admitere, evaluare, 

angajare, promovare sau de neinformare a studenţilor referitor la modalităţile şi criteriile de 

evaluare. 

În cadrul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj se respectă principiul transparenţei 

asigurându-se o informare consistentă şi corectă a tuturor factorilor. 

 

Respectul și colegialitatea 

Activitatea comunităţii academice la nivelul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj se 

bazează pe o strânsă colaborare între membrii săi, în spirit de colegialitate şi respect reciproc. 

Este respectată demnitatea fiecăruia, într-un climat liber de orice manifestare şi formă 

de hărţuire, exploatare, umilire, dispreţ, ameninţare sau intimidare.  

În cadrul Universităţii Europene "Drăgan" se cultivă spiritul de toleranţă faţă de diferenţele 

de opinii, religie şi preferinţe intelectuale.  

La nivelul Universităţii nu au fost înregistrate situaţii de încălcare ale principiului 

colegialităţii sau ale respectului reciproc dintre membrii acesteia. 

 

Confidențialitatea  

La nivelul Universităţii Europene "Drăgan" personalul didactic şi cel administrativ au 

respectat principiul confidenţialităţii, atât faţă de problemele ce ţin de strategia Universităţii, cât 

şi faţă de viaţa privată a studenților (status marital, orientare sexuală, dizabilități ascunse, 

domiciliu etc.). 

 

Incompatibilități și conflicte de interese 

În mediul academic al Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj nu s-a înregistrat nicio 

formă de conflict de interese sau de raporturi ierarhice directe incompatibile între personalul 

didactic. 
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