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STRATEGIA DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A FENOMENULUI DE PLAGIAT,

DE RESPECTARE A ETICII ȘI DEONTOLOGIEI UNIVERSITARE
ÎN ELABORAREA TEZELOR DE DOCTORAT

Acest document este elaborat în baza prevederilor:
Ordinului nr. 5255/2021 din 10 septembrie 2021 privind verificarea respectării eticii și
deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat din perioada 1990 – 2016
și în conformitate cu prevederile:
Cartei universitare a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”,
Codului de etică și deontologie universitară, parte a Cartei,
Regulamentului IOSUD-Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca de
organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat,
Regulamentului Școlii doctorale „Sigismund Toduţă”.
1. Se înființează, conform prevederile art. 1 (3) din OM 5255/2021, o comisie care va avea
următoarele atribuții:
- digitizarea tuturor tezelor de doctorat din perioada 1990-2016;
- verificarea acestora cu softul de pe platforma www.sistemantiplagiat.ro;
- evaluarea rapoartelor de similitudine;
- verificarea prin alte metode a fragmentelor care ridică suspiciuni (verificare a
bibliografiei de specialitate care nu este digitalizată, dar care a fost intens citată în
perioada amintită);
- formularea unui verdict asupra integrității tezei de doctorat;
- formarea de formatori în etică și integritate (dintre cadrele didactice și de cercetare
tinere, recent afiliate Școlii doctorale).
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2. Comisia de verificare a tezelor de doctorat din perioada 1990-2016 va fi formată din cinci
persoane, după cum urmează:
- Directorul CSUD – prof. univ. dr. Gabriel Banciu
- Directorul Școlii doctorale „Sigismund Toduță” – prof. univ. dr. Pavel Pușcaș
- Conf. univ. dr. Oana Andreica – muzicolog, conducător de doctorat
- Asist. univ. dr. Cristina Șuteu – muzicolog
- Secretara Școlii doctorale „Sigismund Toduță” – d-na Cleopatra Boboc.
3. Pentru scanarea și digitalizarea celor 339 de teze de doctorat susținute în perioada vizată,
Senatul a aprobat, în ședința din 23 nov. 2021, externalizarea acestei proceduri, care se va
desfășura în deplină siguranță în sediul ANMGD.
4. Comisia va asigura scanarea și verificarea tezelor pe baza unui grafic.
5. La nivelul Școlii doctorale se vor respecta și aplica procedurile de evitare a plagiatului
prevăzute în documentul CSUD intitulat Despre plagiat, proceduri de evitare a plagiatului.
6. Comisia va urmări respectarea strictă a Procedurilor de evaluare internă a calității
programului de studii universitare de doctorat, a Standardelor CSUD de acceptare a tezelor de
doctorat și de acordare a calificativelor, precum și a normativelor CNATDCU.
7. La finalizarea acțiunii de verificare a tezelor de doctorat se va întocmi un raport detaliat care
va fi analizat în Consiliul de administrație, va fi aprobat de către Senatul ANMGD și va fi trimis
Ministerului Educației.

RECTOR,
Prof. univ. dr. Vasile JUCAN

Prezentul document a fost aprobat în ședința Senatului din data de 20 decembrie 2021
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