
 
Școala de Integritate CARFIA (Ediţia a 3-a) 

https://unibuc.ro/a-treia-editie-a-scolii-de-integritate-academica-carfia-online-la-ub/ 
 

Vineri 27 noiembrie 2020 

15.00.00-15.30 Intro/prez participanţi 

15.30-17.00 Sesiunea I E nevoie de tutorii de an? (situația din UB) 

CARFIA prezintă observaţii privind situaţia tutorilor de la facultăţile care au răspuns 
solicitării  

Dezbatere I Cum sunt ghidați studenții pe parcursul studiilor? 

 

17.15-18.45 Sesiunea II Realitatea universității românești în cel mai 
recent Raport al Comisiei Europene (Prezentare) 

 (European Commission/EACEA/Eurydice, 2020. The European Higher Education 
Area in 2020 Bologna Process Implementation Report. Luxembourg: Publications 
Office of the European Union, publicat Octombrie 2020) 

Dezbatere II Ce provocări produce contextul restrictiv și cum răspunde 
universitatea românească. Efecte asupra eticii și integrității academice 

 

Sâmbătă 28 noiembrie 2020 

09.30-11.00 Sesiunea III Îngrijorări și Răspunsuri. Mediul academic și 
dezvoltarea sa etică (Prezentare) 

(Colocviul de la Coimbra, octombrie 2020 și propunerile IRAFPA (Institutul de 
Cercetare și Acţiune privind Frauda și Plagiatul Academic) 

Dezbatere III Cum cunoaștem realitatea etică și de integritate a universității 
românești. Pentru o nouă politică de integritate academică. Contribuţia GLIA și a 
UB. 

11.15-12.45 Sesiunea IV  Studii de caz 

Prezentare și Dezbatere 

12.45-13.30 Concluzii/Propuneri de cercetare și acţiune în 2021 



 
¯ 

Date logare pe Zoom 

Topic: Școala de Integritate CARFIA 

Time: Nov 27, 2020 03:00 PM Bucharest 

Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/95932081385?pwd=YUJySE9vdjN2QW8wNUo1dEF6cHM5Zz09 

 

Meeting ID: 959 3208 1385 

Passcode: 418339 

 

CARFIA apreciază și încurajează efortul dumneavoastră de participare. Dezvoltăm un 
spaţiu de dezbatere privind etica și integritatea academică, pentru a spijini 
transpunerea în realitate a valorilor etice susţinute de Univeritatea din București, dar 
și de colegi și colege din alte universităţi ce vor fi invitaţi/te:  

Autonomia, Libertatea, responsabilitatea, Corectitudinea și Integritatea.  

Împreună vom putea face mai mult și mai bine.  

Primim idei, propuneri, subiecte tangente cu subiectul sesiunilor și dezbaterilor la: 

integritate@g.unibuc.ro 

CARFIA e un loc unde fiecare contribuţie contează pentru democratizarea spaţiului 
nostru academic. 

  

Prof.dr. Marian Popescu 

Director onorific CARFIA 

 


