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Raportul Comisiei de Etică are în vedere perioada ianuarie - decembrie 2020. În 

cadrul şedinţei din data de 14 iulie 2020, Senatul SNSPA a avizat completarea şi 

reconfirmarea componenţei Comisiei de Etică Universitară.  

În acest interval de timp nu au fost aduse în atenția comisiei cazuri noi cu privire 

la încălcarea codului de etică adoptat în cadrul universității. Cu toate acestea, comisia a 

dus o acțiune proactivă de informare și monitorizare a posibilelor situații care ar fi putut 

indica nereguli. Comisia a activat la nivel descentralizat, în toate facultățile, focalizat prin 

membrii săi atât în rândul profesorilor, cât și al studenților prin reprezentanții acestora. 

Membrii comisiei au fost consultați atunci când au apărut cazuri administrative care ar fi 

putut face obiectul activității Comisiei de Etică și aceștia au sprijinit în rezolvarea 

eficientă și rapidă a situațiilor cu potențial conflictual.  

În contextul pandemiei de Covid-19 și a măsurilor de distanțare socială impuse la 

nivelul universității și nu numai, implicit a mutării activității cu precădere în mediul 

online, Comisia de Etică a fost preocupată cu prioritate de aspectul profesionalismului și 

a respectării standardelor cu ocazia modificării procedurilor de predare. De asemenea, 

comisia a susținut respectarea principiului egalității de șanse în acces la studii și a 

nediscriminării de orice fel, cu accent pe starea materială și mediul de proveniență a 

studenților. De asemenea, SNSPA s-a confruntat cu o provocare prin susținerea admiterii 

pentru prima dată în mediul virtual, iar Comisia de Etică s-a implicat în sublinierea 

importanței menținerii transparenței, a respectului și a toleranței indiferent de 

dificultățile ridicate de pandemia globală și schimbările generate de aceasta. Nu în ultimul 

rând, membrii comisiei au promovat o atitudine de bunăvoință și grijă față de 

comunitatea academică necesare pentru depășirea acestui moment dificil pentru toată 

lumea.   
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