ORDIN Nr. 3131/2018 din 30 ianuarie 2018
privind includerea în planurile de învăţământ, pentru toate programele de studii
universitare organizate în instituţiile de învăţământ superior din sistemul naţional
de învăţământ, a cursurilor de etică şi integritate academică
EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 140 din 14 februarie 2018
În conformitate cu prevederile art. 130 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,
cu modificările şi completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 3, ale art. 9 alin. (2), ale art. 10 alin. (2) şi ale art. 13 din
Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi
completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3), art. 10, art. 17 alin. (1) şi (2) din
Ordonanţă de urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.418/2006 pentru
aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de
referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a
Calităţii în Învăţământul Superior, cu modificările ulterioare,
luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 583/2016 pentru
aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de
indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din
strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă
instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a
standardelor de publicare a informaţiilor de interes public,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
ART. 1
Începând cu anul universitar 2018 - 2019 se includ în planurile de învăţământ,
pentru toate programele de studii universitare organizate în instituţiile de
învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ, cursuri de etică şi
integritate academică.
ART. 2
(1) Cursurile de etică şi integritate academică vor avea durata de minimum 14
ore pentru fiecare program de studii universitare de licenţă şi master.
(2) În cazul studenţilor-doctoranzi, cursurile cu durata prevăzută la alin. (1) se
vor regăsi în fiecare program de pregătire individuală.

(3) Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, cursurile prevăzute la alin. (1)
vor avea caracter opţional.
(4) Pentru ciclurile de studii universitare de master şi doctorat, cursurile
prevăzute la alin. (1) vor avea caracter obligatoriu.
ART. 3
(1) Instituţiile de învăţământ superior acreditate sau autorizate provizoriu asigură
introducerea în planurile de învăţământ a acestor cursuri, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.
(2) Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS)
va avea în vedere includerea în "Standardele specifice de evaluare pe domenii de
studii", respectiv în propunerea cu privire la Metodologia de evaluare a studiilor
doctorale, a unor prevederi referitoare la cursurile de etică şi integritate academică.
ART. 4
Prevederile prezentului ordin se duc la îndeplinire de către Direcţia generală
învăţământ universitar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, de către
ARACIS şi de către instituţiile de învăţământ superior acreditate sau autorizate
provizoriu să organizeze activităţi de învăţământ superior, potrivit legii.
ART. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educaţiei naţionale,
Valentin Popa
Bucureşti, 30 ianuarie 2018.
Nr. 3.131.

