REGLEMENTĂRI PENTRU EVITAREA PLAGIATULUI
ÎN LUCRĂRILE STUDENȚILOR ȘI ABSOLVENȚILOR
Preambul
Obiectivul acestor reglementări este formarea studenților și masteranzilor în spiritul corectitudinii.
Studenții și masteranzii probează însușirea competențelor cursurilor și ale programului de studii prin
realizarea unor texte și proiecte, iar în contextul culturii digitale informația este pusă în comun, asemenea
melodiilor și filmelor, ceea ce duce, printre studenți, tot mai mult la sentimentul că pot prelua pentru textele
și proiectele lor informațiile disponibile (asemenea melodiilor și filmelor) fără să mai indice sursa sau că pot
prelua ca atare analize și sinteze, în loc să le folosească ca argumente pentru propriile lor analize, sinteze,
teze sau proiecte.
Politica antiplagiat urmărește să evite frauda intenționată (atunci când se folosește intenționat
informații fără să indice acest lucru) sau capcana în care studentul (masterandul) se lasă prins atunci când
folosește informații preluate din diferite surse, fără să indice acest lucru cu precizie din cauza mentalității
partajării informațiilor din mediul online.
Precizări
Plagiatul nu are o definiție unitară riguroasă în mediul academic din România și încă reprezintă un
obiect de dispută care se reglementează în cele din urmă în justiție, de aceea vom pleca de la Legea nr.
206/2004 care la art. 4 definește plagiatul ca „însuşirea ideilor, metodelor, procedurilor, tehnologiilor,
rezultatelor sau textelor unei persoane, indiferent de calea prin care acestea au fost obţinute, prezentându-le
drept creaţie personală.”
Prezenta procedură urmărește evitarea plagiatului la:
1. lucrările de licență și disertații;
2. textele și proiectele cerute studenților și masteranzilor în vederea notării la examene și colocvii;
3. textele și proiectele prezentate de studenți și masteranzi la sesiuni studențești de comunicări
științifice sau în vederea publicării.
Procedură:
1. Lucrările de licență și disertațiile sunt verificate încă din timpul redactării lor, coordonatorii vor
trimite versiunile lucrărilor către persoana desemnată cu încărcarea lor pe platformă, iar aceasta le va trimite
rezultatele raportului.
Lucrările vor fi încărcate pe platformă Turnintin (ultima zi de încărcare a primei variante: cu 6
zile înainte de ultima zi de înscriere, ca să aibă timp de refacere. Absolvenții să aibă în vedere că uneori
durează și 24 de ore până se generează raportul de similitudine).
Notă: Platforma Turnitin permite ca fiecare absolvent să își încarce lucrarea și să vadă raportul de similtudine, dar
experiența susținerii din vara lui 2020 ne arată pentru unii studenți, aceasta duce la confuzie și la solicitări suplimentare pentru
coordonator și personalul auxiliar. Am preferat ca verificarea să se facă prin intermediul coordonatorului pentru că este important
ca acesta să fie informat despre gradul de similitudine al lucrărilor coordonate și ca să aibă o comunicare directă cu absolventul pe
această temă (se accenteuează astfel dimensiunea corectivă, nu punitivă, a verificării antiplagiat).

Setările folosite la platforma Turnitin: se elimină similitudinile mici, se iau în considerare șiruri mai
mari de 3 cuvinte, nu se iau în considerare citatele, se verifică texte în alte limbi.
2. Persoana desemnată cu încărcarea va trimite raportul de similitudine absolventului și
coordonatorului.
3. Lucrarea va fi admisă pentru susținere dacă îndeplinește simultan următoarele condiții:
- în textul pe care absolventul pretinde că l-a redactat (lucrarea fără anexe, fără pagini de titlu sau liste
de bibliografii) nu există mai mult de 5 rânduri succesive similare cu cele din sursa identificată de Turnitin;
- procentul de similitudine este mai mic de 24 % în textul pe care absolventul pretinde că l-a redactat
(lucrarea fără anexe, fără pagini de titlu sau liste de bibliografii).
Dacă nu sunt îndeplinite simultan cele două condiții de mai sus, lucrarea trebuie modificată până la
îndeplinirea condițiilor.
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4. Dacă o lucrare nu îndeplinește simultan cele două condiții de la pct. 3, dar coordonatorul consideră
că absolventul a fost onest și că platforma a apreciat greșit, va înainta imediat această situație atenției
consiliului departamentului. Dacă majoritatea membrilor consiliului departamentului consideră că lucrarea
respectă standardele antiplagiat, coordonatorul își poate da acceptul pentru susținere.
Dacă majoritatea membrilor consiliului departamentului consideră că lucrarea nu respectă standardele
antiplagiat, coordonatorul nu își va da acceptul pentru susținere.
Consiliul departamentului se întrunește și se pronunță asupra lucrărilor aflate în această situație cel
mai târziu în ziua următoare semnalării de către coordonator, iar observațiile și aprecierea consiliului vor fi
notate într-un registru de procese verbale dedicat acestor sesizări.
(Acest punct a fost introdus pentru că în cazul Rapoartelor de similitudine, decidentul trebuie să fie uman
(https://help.turnitin.com/ro/feedback-studio/instructorii/verificarea-similitudinii.htm) și pentru a evita suspiciunea favorizării unui
absolvent a cărui lucrare nu îndeplinește simultan cele două condiții de la pct. 3, dacă ar fi un singur decident)

5. Majoritatea membrilor consiliului va decide, de asemenea, în orice altă situație care nu se
încadrează în această procedură.
6. Lucrările scrise trimise de studenți sau masteranzi ca activitate în timpul semestrului sau în sesiune.
Verificarea se va face de către fiecare cadru didactic, el va aprecia dacă va lua în considerare lucrarea sau
nu. Cadrul didactic poate cere responsabilului cu încărcarea pe platforma Turnitin să verifice lucrările despre
care crede că sunt plagiate.
7. Textele și proiectele prezentate de studenți și masteranzi la sesiuni studențești de comunicări
științifice sau în vederea publicării sunt verificare de către profesorul responsabil cu manifestarea științifică,
prin colaborare cu responsabilul cu încărcarea pe platforma Turnitin. Cadrul didactic responsabil va alege
setările platformei Turnitin.
8. Responsabilul cu încărcarea pe platforma Turnitin este numit de directorul de departament și
aprobat de majoritatea consiliului departamentului.
Repere pentru coordonatori
Una dintre problemele dificile ale aprecierii palgiatului este cea a preluării ideilor și structurilor
argumentative și a citărilor vagi. În această situație, coordonatorii vor ține seama de regulile antiplagiat de la
Universitatea Harvard prezentate de Michael Shafir în „Reguli antiplagiat Harvard”
(https://www.romaniacurata.ro/reguli-antiplagiat-harvard/)
Plagiat direct:
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Plagiat mozaic:

Parafrazare inadecvată
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Pentru redactarea acestui document s-au folosit informații din:
Legea 206 din 27 mai 2004 actualizată
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/52457
Mihcael Shafirr, Reguli antiplagiat Harvard
https://www.romaniacurata.ro/reguli-antiplagiat-harvard/,
Ghidul antiplagiat al SNSPA
https://administratiepublica.eu/sites/default/files/Ghid%20anti-plagiat.pdf
Ghidul împotriva plagiatului al Universității București
http://araba.lls.unibuc.ro/wp-content/uploads/2014/10/Ghid-impotriva-plagiatului.pdf
Codul Etic al studenților FSPAC. Reguli privind plagiatul și frauda academică în rândul studenților
https://fspac.ubbcluj.ro/application/files/9715/6828/0474/Cod_etic_studenti.pdf
(documentele online au fost accesate la data de 10 aug. 2020)
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