
EXPERIENŢA

USMF „Nicolae Testemitanu”

în cadrul proiectului

„Schimb de experienta si transfer de cunostinte in

domeniul eticii academice si supervizarii

responsabile in invatamintul superior din

Moldova”



Modulele Trainingului:

1. Coordonarea responsabilă în instruirea doctorală
2. Conflictul de interese în cercetările comerciale
3. Etica academică la intersecţia culturilor
4. Etica cercetării practice.

Metodologia Trainingului:

Seminare: dezvăluirea tematicii modulului
Workshop: activităţi în grup pentru soluţionare de sarcini
instructive



Conţinutul modulelor:

1. Coordonarea responsabilă în instruirea doctorală

- definirea conceptului de responsabilitate academică şi

dezvăluirea acestuia prin prisma a câtorva întrebări (  de exemplu:

responsabilitate pentru cine? Ce fel de responsabilitate? Scopul

responsabilităţii? Metode şi rezultat?);

- rolul educaţiei etice a comunităţii academice în  vederea: a)

sporirii eficienţei şi calităţii activităţii academice; b) evitării

conflictelor; c) aplanării conflictului  in situaţiile când aceasta

este  inevitabil etc.

- experienţa Estoniei în crearea şcolilor doctorale.



Conţinutul modulelor:

2. Conflictul de interese în cercetările comerciale

- Semnificaţia cooperării actuale dintre ştiinţă şi industrie

(beneficiile şi riscurile reciproce);

- conflictului de interese in condiţiile cooperării dintre ştiinţă şi

industrie (condiţii favorizante şi modalităţi de minimizare a

riscului apariţiei lui – experienţa Estoniană).



- Conţinutul modulelor:

3. Etica academică la intersecţia culturilor

- definirea conceptelor de cultură, cultură naţională, etică

academică

- analiza impactului  culturilor naţionale asupra modului de

relaţionare în cadrul mediului academic (influenţa culturii

naţionale asupra eticii academice).



Conţinutul modulelor:

4. Etica cercetării practice

- dezvăluirea termenului de cercetare ştiinţifică neconştiincioasă

(scientific misconduct): plagiatul, fabricarea, falsificarea,

nepublicarea rezultatelor negative etc.

- familiarizarea cu experienţa americană de examinare a cazurilor

de cercetare ştiinţifică neconştiincioasă.

- proprietatea intelectuală .



Propuneri

I. Școala doctorală

- Elaborarea codului bunei practici științifice, care să includă proceduri de examinare a cazurilor
de incorectitudine științifică și măsuri de prevenire și soluționare etc.

- Mese rotunde, seminare de instruire în domeniul eticii cercetării pentru conducători științifici,
conducători de seminare/comisii de problemă  de profil.

- Extinderea practicii de cercetare prin co-tutelă cu catedre similare din țările UE.

- Elaborarea contractului social dintre conducători și doctorand și contractului tripartid :
instituție - conducător – doctorand.

- Mărirea numărului de ore pentru Etica cercetării în cadrul programului de instruire generală a
doctoranzilor.

- Crearea unei comisii permanente de examinare a materialelor primare.



Propuneri

II. Comitetul de etică a cercetării

- Transferul etapei de examinare a dosarelor propunerilor de cercetare a
doctoranzilor cu un nivel anterior – după ședința catedrei și înainte de
seminarul științific.

- Prezența obligatorie a conducătorilor științifici împreună cu doctorandul la
ședința de evaluare a Comitetului de Etică a Cercetării.



Propuneri

III. Procesul didactic universitar

Divizarea cursului  Metodologia cercetării în 2 sub-module :  1) Biostatistică și
Epidemiologie ,  2)  Etica Cercetării și Conduita Academică. Ultimul sub-
modul se va propune pentru predare simultan  la două catedre - Catedra
Management în Sănătate Publică și Catedra Filozofie și Bioetică. Studenții vor
opta pentru unul dintre ele. Reieșind din evaluarea finală a studenților se va
decide la ce catedră acest curs va fi întărit ca modul obligatoriu.




