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Cod de conduită pentru studenţii Facultăţii de Automatică şi
Calculatoare
Fiecare student al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare este membru al comunităţii
profesionale şi academice IT, calităţi care impun respectarea unei conduite corecte şi colegiale în
relaţiile cu cadrele didactice şi cu ceilalţi studenţi.
Sunt prezentate în continuare câteva reguli de conduită pentru activităţile desfăşurate în cadrul
facultăţii.

Relaţiile colegiale
Studenţii şi cadrele didactice împărtăşesc responsabilitatea comună de a construi o comunitate
academică şi profesională prestigioasă, bazate pe corectitudine şi competenţă. În acest scop,
studenţii au următoarele responsabilităţi:
 să raporteze conducerii facultăţii orice abatere de la normele de conduită corectă ale
cadrelor didactice, ale personalului administrativ sau ale altor studenţi;
 să nu iniţieze, să nu încurajeze şi să nu tolereze încălcări ale acestor norme;
 să propună modificări ale regulilor scrise de funcţionare a facultăţii, în măsura în care
acestea nu corespund unui context dat;
 să informeze conducerea facultăţii despre problemele apărute în funcţionarea facultăţii.

Stilul de exprimare
Comunicarea verbală sau scrisă este facilitată de respectul unor reguli de claritate, politeţe şi
asumare a răspunderii personale. Prin urmare, în comunicarea verbală sau scrisă (email, forum,
site-ul de cursuri, etc.), studenţii trebuie:
 să folosească un limbaj decent şi academic;
 să îşi expună clar şi la obiect ideile, cu argumente relevante şi evitând atacurile la
persoană;
 să se prezinte întotdeauna, în discuţiile cu colegii si cu cadrele didactice;
 să răspundă civilizat întrebărilor ce le sunt adresate;
 să semneze mesajele electronice de orice tip cu numele real (eventual şi cu alte date de
identificare, precum anul sau grupa). Se recomandă de asemenea folosirea unei adrese de
email adecvate şi configurarea corespunzătoare a acesteia, pentru a putea identifica uşor
expeditorul mesajului;
 să utilizeze forum-urile disponibile pe platforma de cursuri a catedrei conform scopului in
care au fost create.

Activitatea didactică
Pentru activităţile didactice, studenţii trebuie să respecte următoarele:
 să participe la toate activităţile didactice;
 sa păstreze liniştea, oferind colegilor şi cadrului didactic o atmosferă potrivită studiului;
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să nu desfăşoare în timpul orelor activităţi necorespunzătoare: lectura altor materiale,
rezolvarea temelor la alte materii, utilizarea laptop-urilor sau altor dispozitive cu alte
scopuri decât cele didactice, sau alte activităţi ce ar putea perturba activitatea didactică;
să păstreze curăţenia în săli şi în campus pe tot parcursul activităţilor didactice;
să nu deterioreze mobilierul sau echipamentele din săli şi să anunţe cadrului didactic sau
responsabilului de an orice neregulă observată;
să nu mănânce/bea în timpul activităţilor didactice;
să nu utilizeze telefonul mobil în timpul activităţilor didactice;
să respecte regulamentul specific fiecărui curs;
să nu întrerupă inutil activitatea de predare cu întrebări fără sens sau fără încuviinţarea
cadrului didactic.

Integritatea academică
Studenţii participă deplin la sistemul de învăţământ şi cercetare ştiinţifică a Universităţii
“Politehnica” din Bucureşti, conform Articolului 87 al Cartei UPB, şi li se impune o conduită
morală corectă ca reprezentant al acestei instituţii. Următoarele acte constituie fraudă intelectuală
şi realizarea lor conduce la exmatriculare sau alte sancţiuni, în funcţie de gravitatea faptei:
 copiatul la examene sau la alte lucrări scrise;
 plagiatul lucrărilor realizate de alţi autori, inclusiv autori anonimi sau colegi, indiferent
de mediul în care acestea au fost făcute publice sau de permisiunea autorilor;
 predarea sub semnătură proprie a unor teme sau lucrări cumpărate;
 predarea sub semnătură proprie a unor teme sau lucrări realizate cu sprijinul unor
persoane neautorizate;
 refolosirea temelor (auto-plagiatul) fără acordul explicit al profesorului;
 falsificarea datelor sau rezultatelor în cadrul proiectelor;
 facilitarea oricărora dintre acţiunile de mai sus, pentru alţi studenţi.

