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Acest material prezintă procedura de identificare, evaluare și sancționare a cazurilor
de plagiat în cazul lucrărilor științifice elaborate pe parcursul studiilor din Facultatea de
Sociologie și Asistență Socială, inclusiv lucrările intermediare (referate, esee, proiecte
ș.a.m.d) și lucrările finale (licență, dizertație, doctorat).

Ce este plagiatul?
Plagiatul reprezintă un tip de fraudă intelectuală în care un autor își asumă personal
creațiile intelectuale originale ale unor alți autori (Babbie 2010; Chelcea 2003; Chelcea
2011).
Din punct de vedere operațional, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
lucrează cu următoarele definiții pentru identificarea și evaluarea cazurilor de plagiat în
cazul lucrărilor de licență, disertație și doctorat:
a) „Creațiile originale” se referă la idei, formulări, date (din tabele sau grafice), imagini
precum și alte elemente ale lucrării;
b) „Alți autori” se referă la autori cunoscuți sau necunoscuți, individuali sau colectivi
(grupuri, colectivități, organizații), contemporani sau din trecut;

1

c) O lucrare este considerată plagiată și este descalificată dacă include cel puțin două
paragrafe cu câte cel puțin 10 cuvinte sau un paragraf cu cel puțin 20 de cuvinte
preluate din alt autor, fără a indica explicit și clar sursa, conform standardelor
academice curente1;
d) Calificativul de plagiat se aplică nu numai cazurilor în care sunt preluate formulări
cuvânt-cu-cuvânt, ci și situațiilor în care aceeași idee originală apare formulată cu
cuvinte diferite (inclusiv prin traducerea din altă limbă) sau cu schimbarea ordinii
cuvintelor (Sandu 2010).
Abaterile de la normele curente de redactare academică ce nu întrunesc condițiile
pentru a fi considerate plagiat reprezintă cazuri de neglijență în redactare.

Ce înseamnă o citare corectă?
O lucrare bună nu se realizează exclusiv prin citări și ghilimele – cu alte cuvinte, citarea
extensivă nu garantează calitatea unei lucrări.
Câteva riscuri ale citării:
a) Alegeți surse, autori originali care au autoritate științifică; mergeți cât mai aproape
de sursa ideilor, argumentelor, exemplelor pe care le citați. Nu citați lucrări de pe
site-uri tip „magazie de texte” precum Scribd.com sau referate.ro; dacă pe
Scribd.com găsiți o carte, citați cartea, nu Scribd.com. Nu citați referate ale altor
studenți, decât dacă vă referiți strict la contribuția lor, prin cercetările empirice pe
care le-au făcut - și nu pentru prelua de acolo teorii sociologice, deoarece
prezentările vor fi cel mai probabil mult simplificate.
b) Wikipedia este o sursă bună de documentare inițială, dar nu are autoritatea
științifică necesară pentru a deveni sursă folosită în lucrările dvs.; mergeți direct la
autorii prezentați în Wikipedia.
c) Nu abuzați de citate și parafrazări – pentru fiecare idee, informație preluată de la alți
autori, precizați evaluările dvs, rostul ei în argumentație – evitând să aveți o teză tip
„compilație de citate”.
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Stilul recomandat de redactare a referințelor este Harvard (ICL Library n.d.). Studenții pot folosi și alte stiluri,
cu acordul profesorului coordonator.
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d) Citați lucrările corect, precizând toate elementele relevante, inclusiv autorul, titlul,
anul apariției, locul apariției – conform unui ghid uniform de citare, precum stilul
Harvard (ICL Library n.d.). De exemplu, citarea materialelor online doar prin adresa
lor web (http://www.oideeinteresanta.ro/ideeanumarulunu.html) este incompletă;
este necesar să precizați autorul, titlul, data elaborării, data accesării și eventual alte
elemente, în funcție de specificul publicației.

Plagiatul și drepturile de autor
Plagiatul nu implică încălcarea drepturilor morale sau de proprietate intelectuală
ale autorilor reali (Rughiniș 2011; Rughiniș 2010). Cu alte cuvinte:
a) Dacă prezentăm sub semnătură proprie o lucrare realizată de un alt student, acesta
reprezintă un caz de plagiat chiar dacă autorul său a fost de acord să ne dea lucrarea,
fie cadou, fie în schimbul unei sume de bani;
b) Dacă o altă persoană ne scrie lucrarea fără ca aceasta să fie vreodată publicată sub
numele său, iar noi o prezentăm sub semnătură proprie, pretinzând că este
realizarea noastră, aceasta reprezintă un caz de plagiat, chiar dacă autorul real a fost
de acord să nu îi fie trecut numele;
c) Dacă prezentăm sub semnătură proprie creații originale din lucrări care sunt
publicate sub licențe deschise (precum articole din Wikipedia, de exemplu, realizate
de comunitatea contributorilor Wikipedia2), aceasta reprezintă o situație de plagiat,
chiar dacă nu am încălcat drepturile de autor ale nimănui;

Cine poate sesiza și decide situațiile de plagiat?
Situațiile de plagiat pot fi sesizate de orice membru al Facultății de Sociologie și
Asistență Socială, inclusiv cadre didactice, studenți și personal administrativ. Sesizarea va fi
formulată indicând pasajele suspecte din lucrarea evaluată și din lucrarea considerată a fi
cea originală.
Decizia privind existența sau nu a situațiilor de plagiat revine:
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Mai multe detalii despre licențierea articolelor Wikipedia sunt disponibile în Wikimedia Foundation (2012).
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1) Cadrului didactic responsabil pentru coordonarea și evaluarea lucrării, pentru
formulările aduse acestora la cunoștință anterior susținerii publice;
2) Comisiei în fața căreia este susținută public lucrarea, în cazul sesizărilor aduse la
cunoștință comisiei.
Studenții ale căror lucrări au fost evaluate ca fiind plagiate vor fi informați de
această decizie prin indicarea clară a dovezilor și argumentelor, pe textul lucrării. Studenții
vor primi o cópie a deciziei și dovezilor respective.
Studenții au dreptul de a depune o contestație în termen de 24 de ore de la aflarea
deciziei, argumentând în scris de ce decizia nu este corectă. Contestațiile formulate de
studenți vor fi evaluate în termen de 24 de ore de la depunere de o echipă formată din doi
membri, cu gradul didactic de lector, conferențiar sau profesor universitar.
Studenții ale căror contestații au fost rezolvate în favoarea lor au dreptul de a-și
susține public lucrarea în aceeași sesiune, cu o altă comisie decât cea care a formulat decizia
inițială. Comisia va re-evalua lucrarea și va decide dacă este vorba sau nu despre o
neglijență în redactare și, în eventualitatea unui răspuns afirmativ, va decide gravitatea
acestei neglijențe.
Conform Codului de etică al Universității din București, art. 26 (Universitatea din
București 2012), situațiile de plagiat vor fi aduse la cunoștință Biroului Consiliului facultăţii,
care va decide sancţiunea în termen de 24 de ore. Sancțiunile pentru cazurile de plagiat
sunt stabilite în funcție de gravitatea cazului:
a) Sancțiunea minimă constă în respingerea lucrării cu nota 1;
b) Sancțiunea maximă constă în exmatriculare.
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Anexe
Declaraţie de asumare a răspunderii
Subsemnatul/a

.........………………………...................................................................

doctorand/ă în cadrul Școlii doctorale de sociologie, Universitatea din Bucureşti, declar că
lucrarea de doctorat este elaborată doar de mine, pe baza efortului personal de cercetare şi
redactare. În cadrul lucrării precizez sursa tuturor ideilor, datelor şi formulărilor care nu îmi
aparţin, conform normelor de citare a surselor.
Declar că toate afirmaţiile din lucrare referitoare la datele şi informaţiile analizate, la
metodele prin care acestea au fost obţinute şi la sursele din care le-am obţinut sunt
adevărate. Înţeleg că falsificarea datelor şi a informaţiilor analizate în lucrare constituie
fraudă şi este sancţionată prin exmatriculare.
Înţeleg că atât susţinerea publică a unei teze elaborate de altcineva, cât şi inserarea
în lucrarea proprie a unor formulări, date sau idei elaborate de altcineva (mai mult de 10
cuvinte consecutive) fără a preciza explicit sursa acestora conform normelor de citare, chiar
dacă formulările din text sunt modificate, combinate cu idei proprii sau traduse din altă
limbă, constituie plagiat şi sunt sancţionate prin exmatriculare.

Data:

Semnătura:

6

