Strategia de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat
în cadrul IOSUD UMF Craiova
Art. 1. Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova a luat act de
emiterea Ordinului Ministerului Educaţiei cu nr. 5.255 din 10.09.2021 şi a semnat
actul adiţional la contractul de finanţare cu Ministerul Educaţiei, urmând să
demareze activitatea de verificare a respectării eticii și deontologiei universitare
în elaborarea tezelor de doctorat, în conformitate cu prevederile prezentei
strategii.
Art. 2. Aşa cum se prevede la Art. 1, alin. 3, al OME nr. 5.255 din
10.09.2021, a fost propus şi s-a aprobat funcţionarea unui Birou de Integritate, în
cadrul Şcolii Doctorale, începând cu 01.11.2021, cu două posturi care au printre
atribuţii digitizarea și verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în
elaborarea tezelor de doctorat, care au stat la baza eliberării tuturor diplomelor de
doctorat aferente perioadei scurse de la înfiinţarea IOSUD UMF Craiova (martie
1999) până la termenul fixat de actul normativ (iunie 2016). Atribuţiile
personalului Biroului de Integritate se corelează cu activitatea Secretariatului
Şcolii Doctorale pentru ducerea la îndeplinire a prezentei strategii.
Art. 3. Activităţile propuse pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor
precizate în ordinul mai sus menţionat sunt următoarele:
3.1 Scanarea color full page OCR (utilizabil pentru căutări în interiorul
documentului) a tezelor de doctorat cu mijloacele tehnice
disponibile în prezent în UMF Craiova;
3.2 Indexarea la nivelul a cinci metadate a fiecărei teze de doctorat,
conţinând numele complet al doctorandului şi anul susținerii
publice a tezei de doctorat;
3.3 Achiziţionarea accesului la un soft antiplagiat acreditat de
Ministerul Educației.
3.4 Rularea tezelor rezultate în format .pdf editabil în softul antiplagiat.
3.5 Indexarea cu cel puțin şase metadate a rapoartelor de similitudine
rezultate din softul antiplagiat.
3.6 Transmiterea rapoartelor de similitudine către comisia de
specialiști pentru analizarea similitudinilor şi a verificării
respectării/nerespectării eticii, calității și deontologiei universitare
în special în realizarea citărilor şi a notelor sau trimiterilor către
bibliografie.

3.7 Întocmirea unui raport detaliat semnat de către membrii comisiei
de specialişti şi transmiterea acestuia, inclusiv în format editabil,
către Secretariatul Şcolii Doctorale.
3.8 În cazul în care se constată abateri de la etica și deontologia
universitară este sesizată, în conformitate cu legislația în vigoare,
comisia de etică din cadrul UMF Craiova, iar Ministerul Educației
va fi informat în acest sens.
3.9 Ulterior finalizării verificărilor se întocmește un raport detaliat cu
privire la respectarea/nerespectarea eticii, calității și deontologiei
universitare la nivelul tezelor de doctorat verificate, raport care va
fi transmis Ministerului Educației.
3.10 Împreună cu cadrele didactice nominalizate pentru această
activitate se vor organiza cursuri de formare de formatori în etică și
integritate.
Art. 4. Verificarea tezelor de doctorat în universitatea în care s-a susținut
doctoratul este independentă de verificarea CNATDCU și se face în cadrul
mecanismelor interne de asigurare a calității.
Art. 5. Biroul de Integritate va evalua numărul de teze de doctorat care pot
fi digitalizate cu echipamentele aflate în dotare şi va propune achiziţionarea unor
echipamente performante care să permită finalizarea activităţii 3.1. până la
15.12.2022.
Art. 6. Se vor face solicitări către conducerea IOSUD UMF Craiova pentru
a se nominaliza membrii comisiilor de specialişti, pe grupe de specialităţi, care să
verifice rapoartele de similitudine cu privire la respectarea/nerespectarea eticii,
calității și deontologiei universitare la nivelul tezelor de doctorat din respectiva
grupă de specialităţi.
Art. 7. Se va propune până pe 01.12.2021 un calendar al activităţilor care
nu trebuie să depăşească finalul anului 2027 şi care va deveni anexă a prezentei
strategii.
Art. 8. Prezenta strategie a fost aprobată în şedinţa Senatului UMF Craiova
din data de 28.10.2021.

