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DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Valorile etice şi aspectele de comportament, inserate în prezentul Cod, reprezintă fundamentul unor
studii durabile, asigurând calitatea superioară şi pregătirea corespunzătoare a studenţilor, în calitatea lor de
viitori specialişti de înaltă calificare profesională, de cetăţeni responsabili, cu un grad sporit de activism
social.
1.2. Aspectele-cheie care definesc statutul studentului ULIM sunt: probitatea morală, corectitudinea,
încrederea, respectul, toleranţa şi responsabilitatea.
1.3. Relaţiile dintre studenţi, corpul profesoral-didactic, colaboratori, administraţia ULIM se bazează pe
sentimente reciproce de politeţe, corectitudine, respect, receptivitate şi ajutor.
1.4. Studentul nu se va deda unor acte de intoleranţă, discriminare de orice tip, agresivitate şi unui
comportament nerespectuos şi incorect în raport cu interlocutorii săi. nu va utiliza un vocabular vulgar şi
indecent.
1.5. Mediul studenţesc este un mediu al pluralismului de opinii. în spiritul bunelor practici democratice.
1.6. Studentul este obligat să cunoască, să respecte şi să promoveze tradiţiile şi valorile ULIM,
contribuind la menţinerea imaginii şi reputaţiei instituţionale.
II.

CADRUL ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE – INOVARE

2.1. În cadrul activităţii de cercetare-inovare studentul îşi va dezvolta şi valorifica potenţialul analitic şi
va depune eforturi conjugate pentru atingerea unor obiective şi rezultate palpabile inerente procesului de
instruire universitară şi profesională.
2.2. Îşi va forma deprinderi de activitate în echipă, învăţând să interacţioneze armonios cu colegii şi
profesorii. Va dezvolta calităţi de ajutor reciproc, receptivitate şi capacităţi de a face faţă efortului, în spiritul
principiilor de abnegaţie, respect şi consideraţie faţă de colegii de grupă, de an. de facultate, de universitate,
faţă de profesorii, colaboratorii şi administraţia universităţii.
2.3. Îşi va crea un orizont durabil de cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice profesionale, învăţând să
adopte decizii corecte în conformitate cu complexitatea problemelor ce urmează a fi rezolvate şi să aleagă
adecvat soluţia potrivită din multitudinea de variante de tranşare a respectivelor situaţii, asumându-şi deplina
responsabilitate pentru cele întreprinse.
2.4. Va contribui la crearea şi menţinerea unui climat armonios de prietenie, bunăvoinţă şi responsabilitate
comună în cadrul grupei academice, în particular, şi a universităţii, în general.
2.5. Va respecta proprietatea intelectuală şi valorile ştiinţei, va cita sursele bibliografice utilizate şi va
indica onest referinţele critice.în lucrările, eseurile, referatele, tezele (proiectele) de licenţă, masterat şi de
doctorat efectuate.
2.6. Nu-şi va aroga drepturi şi merite personale utilizând fragmente de texte, pasaje şi/sau texte integrale
aparţinând sau efectuate de alte persoane, prezentându-le drept rezultate proprii în lucrările de control,
referate, teze (proiecte) de licenţă, masterat, doctorat, deoarece aceste acţiuni cad sub incidenţa actului
descalificant de plagiat.
2.7. Nu va utiliza surse, materiale şi/sau tehnologii şi mijloace tehnice în scopul fraudării, prin copiere
sau prin alte subterfugii, evaluării corecte şi echidistante din partea profesorului a cunoştinţelor, nu va apela
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la serviciile oneroase, procedurile subversive şi intermedierea din partea unor persoane pentru a obţine
rezultate ilicite la învăţătură. Se va baza exclusiv pe propriile cunoştinţe, aptitudini şi dexterităţi în
promovarea tuturor tipurilor de evaluări.
2.8. Nu va copia, nu va utiliza surse interzise de copiere, nu va falsifica semnăturile şi notele puse de
profesori, nu va admite niciun fel de acţiuni de mistificare, falsificare şi escrocherie.
2.9. Nu va admite traficul de influenţă şi ingerinţa, nu va apela la diverse legături de rudenie sau
protecţionism pentru a fi favorizat şi/sau supraapreciat, cât şi pentru a obţine un statut privilegiat în raport cu
colegii.
2.10.
Nu va propune diverse cadouri şi servicii profesorilor sau administraţiei universităţii, în
scopul obţinerii anumitor avantaje şi a unui statut privilegiat la învăţătură sau în alte domenii şi sfere de
interes personal.
III.

COMPORTAMENTUL PERSONAL

3.1. Să cunoască, să respecte şi să promoveze tradiţiile şi valorile ULIM, contribuind la menţinerea
imaginii şi reputaţiei instituţionale. Să manifeste o atitudine de consideraţie faţă de corpul profesoral-didactic
şi colaboratorii ULIM.
3.2. Relaţiile dintre studenţi, corpul profesoral-didactic, colaboratori, administraţia ULIM se
bazează pe sentimente reciproce de politeţe, corectitudine, probitate morală, discernământ, respect,
receptivitate, ajutor şi compromis.
3.3. Să nu întreprindă acţiuni de intimidare, ameninţare, ingerinţă, persecutare, molestare, atac la
persoană, să nu defăimeze şi să nu răspândească informaţii calomniatoare la adresa colegilor şi a profesorilor.
3.4. Să nu admită perturbarea ordinii publice.
3.5. Să posede în locurile publice un aspect vestimentar îngrijit şi adecvat, să nu utilizeze un vocabular
vulgar şi indecent, să nu comită acte reprobabile, în măsură să atenteze la demnitatea personalităţii umane şi
a moralităţii societale.
3.6. Să nu întreprindă acţiuni care ar perturba procesul de studii şi alte acţiuni desfăşurate sub egida
subdiviziunilor şi administraţiei ULIM.
3.7. Să nu admită deteriorarea, furtul şi utilizarea ilicită a bunurilor aparţinând ULIM sau a altor structuri
şi persoane.
3.8. Să adopte o atitudine intransigentă şi principială faţă de încălcarea prevederilor prezentului Codex.
3.9. Pe teritoriul ULIM fumatul este interzis categoric (cu excepţia locurilor special amenajate).
3.10.
Se interzice categoric consumul şi distribuirea pe teritoriul ULIM a substanţelor narcotice şi
toxicologice.
3.11.
Se interzice categoric consumul pe teritoriul ULIM a băuturilor alcoolice, inclusiv a berii,
aflarea în stare de ebrietate sau sub influenţa drogurilor. în eventualitatea încălcării prezentei dispoziţii,
studentul va fi exmatriculat.
3.12.
Se interzice categoric practicarea jocurilor de noroc pe teritoriul ULIM şi al campusului
universitar.
3.13.
Studenţilor li se recomandă un stil vestimentar adecvat, îngrijit (dress-cod academic),
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abţinerea, în incinta ULIM, de la purtarea îmbrăcămintei de tip sportiv sau de club (de seară). în interiorul
edificiilor ULIM persoanele de gen masculin îşi vor scoate de pe cap căciulile, pălăriile, chipiurile, fesurile,
beretele, alte articole de acoperire a capului.
3.14.
Să nu întreprindă acţiuni care ar perturba procesul de studii şi ar crea diverse disfuncţionalităţi
şi probleme în timpul orelor de curs: părăsirea samavolnică a auditoriului, producerea de zgomote şi gălăgie,
distragerea atenţiei colegilor, vociferări, conversaţii neautorizate cu colegii, polemici deplasate cu profesorul,
utilizarea telefoanelor mobile etc.
3.15.
În timpul desfăşurării orelor de curs sau a altor activităţi oficiale şi (extra)curriculare,
telefonul mobil va fi deconectat. Este inadmisibilă utilizarea acestuia sau a altei tehnici audio- video în
situaţiile respective, neglijarea acestei cerinţe obligatorii fiind considerată o abatere extrem de gravă de la
normele etice.
3.16.
Deplasarea în timpul activităţilor universitare oficiale (conferinţe, programe cognitive şi de
agrement) trebuie să se desfăşoare rapid, fără a se crea incomodităţi celor din jur şi exclusiv în timpul destinat
pauzelor.
3.17.
Studenţii sunt obligaţi să respecte normele culturii de comunicare:
- să se adreseze celor mai în vârstă utilizând pronumele de politeţe „dumneavoastră”;
- să nu admită în timpul comunicării cu profesorii sau colaboratorii ULIM un limbaj colocvial, de
familiaritate;
- să nu utilizeze expresii argotice şi de jargon;
- să nu folosească un limbaj indecent.
IV.

DISPOZIȚII FINALE

4.1. Studentul ULIM este obligat să fie familiarizat şi să respecte prevederile prezentului Cod.
4.2. În eventualitatea comiterii anumitor abateri de ordin etic, necunoaşterea sau neperceperea
prevederilor prezentului Cod nu îl absolvă pe student de responsabilitate.
4.3. Pentru nerespectarea prevederilor prezentului Cod, studenţii sunt responsabili în faţa Comisiei de
Etică a Senatului Studenţesc, iar în caz de recidivă - în faţa administraţiei universităţii.
4.4. Nerespectarea prevederilor prezentului Cod incumbă studenţilor următoarele sancţiuni:
- observaţie, atenţionare;
- propunerea ca administraţia universităţii să-l admonesteze disciplinar (mustrare etc.) sau să fie emis
ordinul de exmatriculare, în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.
4.5. Prezentul Cod întră în vigoare după aprobarea de către Senatul ULIM.

