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Raportul comisiei de etică are în vedere perioada decembrie 2013-aprilie 2014. Comisia 
de etică în actuala componență există din decembrie 2013. 

În acest interval de timp, comisia a luat în discuție două cazuri: o sesizare a unei 

studente din cadrul Facultății de Științe politice și o sesizare a unui student, membru al 
comisiei de etică, referitor la faptul că un student al aceleiași facultăți editează o revistă 
on-line, utilizând sigla SNSPA și denumirea facultății de științe politice. Cel de-al doilea 
caz poate fi considerat o autosesizare a comisiei. 

Pentru primul caz, declanșat ca urmare a sesizării unei studente adresate rectorului 
SNSPA cu privire la atitudinea necorespunzătoare a unui profesor în timpul cursului, 
comisia a audiat în două ședințe următoarele persoane: 

- studenta care a făcut sesizarea; 

- profesorul acuzat; 

- un alt profesor care își desfășoară cursul în aceeași sală; 

- doi studenți care au fost prezenți la cursul respectiv, care au acceptat să se prezinte 
în fața comisiei (au fost lansate mai multe invitații prin studentul care reprezintă 
facultatea de științe politice, au acceptat doar doi studenți). 

În urma audierilor comisiei de etică, membrii comisiei au adoptat o decizie care a fost 
transmisă Rectorului SNSPA. Decizia a fost adoptată cu 5 voturi pentru, 1 împotrivă. 

În aceeași ședință, a fost luat în discuție cazul referitor la editarea unei reviste on-line 
care utilizează sigla SNSPA și denumirea facultății de științe politice de către un student 

al facultății de științe politice. Comisia a recomandat conducerii SNSPA să solicite 
eliminarea elementelor de identitate vizuală din revisă care induc percepția că este o 
publicație oficială a SNSPA, că punctele de vedere exprimate acolo reflectă poziția 
oficială a SNSPA. 

Recomandarea a fost adoptată cu 6 voturi pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă. 

Comisia de etică are ca obiectiv pentru 2014 evaluarea documentelor care 
reglementează activitatea comisiei și modificarea lor înconcordanță cu situațiile 
concrete care apar. 


