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Conferinţa ştiinţifică internaţională
“Valori etice în educaţie, cercetare şi inovare”
Suceava, 19-20 Octombrie 2018

Invitație
Stimaţi colegi,
Avem deosebitul privilegiu de a vă invita să participaţi cu prezentare orală, poster sau
virtuală la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională “Valori etice în educaţie, cercetare şi inovare”,
ce se va desfăşura în Suceava în perioada 19-20 octombrie 2018, la Universitatea Ştefan cel
Mare din Suceava. Evenimentul se va desfăşura în cadrul proiectului „Etică şi integritate
academică de excepţie în cercetarea ştiinţifică şi actul didactic”.
Tematica lucrărilor conferinţei | secţiuni
Valori etice în discursul educaţional
Universitatea centrată pe student | Valori etice promovate în educaţie | Educaţie pentru
etică | Etică şi integritate academică | Dimensiuni fundamentale în asigurarea calităţii în
actul educaţional | Integritate în cercetare şi educaţie
Expertiză etică în educaţie, cercetare şi inovare
Coduri de etică universitară | Promovarea şi dezvoltarea activităţilor Comisiilor de Etică şi
Integritate Academică | Ghiduri pentru asigurarea transparenţei în Universităţile româneşti
| Particularităţi în expertiza etică | Consiliere etică în educaţie şi cercetare | Managementul
eticii în educaţie şi cercetare
Principii etice în cercetare
Perspective etice în elaborarea şi implementarea proiectelor de cercetare | Avizul etic pentru
cercetare | Standarde şi proceduri în obţinerea consimţământului informat | Protecţia
participanţilor la cercetare | Data management | Conflict de interese | Responsabilitatea
cercetătorului şi a instituţiei de cercetare
Cercetarea pe subiecţi umani. Limite şi riscuri etice
Perspective istorice în cercetarea (ne-etică) pe subiecţi umani: experienţa doctorilor nazişti,
experienţa armatei japoneze în China, etc. | Perspective normative în cercetarea pe subiecţi
umani: Convenţia de la Oviedo, Raportul Belmont, Declaraţia de la Helsinki, Directivele
Consiliului European etc. | Principiile cercetării pe subiecţi umani | Etică în cercetarea
clinică şi experimentele aleatorii | Particularităţi etice în cercetarea socială şi psihologică |
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Protejarea participanţilor la cercetările calitative | Particularităţi etice în cercetarea care
implică populaţii vulnerabile | Perspective etice în selecţia participanţilor la cercetare |
Evaluarea (etică) risc-beneficiu în cercetarea pe subiecţi umani | Consimțământul informat în
cercetare
Etica cercetării în ştiinţele naturii şi ale vieții
Perspective etice în cercetarea organismelor modificate genetic | Valoarea etică a vieţii nonumane | Etica explorării spaţiului cosmic | Etica cercetării şi inovării în domeniul
tehnologiilor nucleare | Etica cercetării şi inovării în domeniul nano-tehnologiilor | Ecoetică
Etica cercetării şi inovării în domeniul utilizării tehnologiilor comunicării de masă
Etica digitalizării şi a societăţii informaţionale | Dreptul la identitate şi viaţă private în
societatea digitală | Hacking vs dezvăluirea informaţiilor de interes public. WikiLeaks |
Informare vs. dezinformare în comunicarea de masă | Practici etice şi ne-etice în cercetarea
Big Data | Etica cercetării şi inovării în domeniul tehnologiilor realităţii virtuale şi
augmented reality | Etica dezvoltării tehnologice cu impact major asupra stilului de viaţă şi
a calităţii vieţii
Etica publicării şi comunicării ştiinţei
Plagiarism | Falsificarea datelor | Ghost Writing | Publicarea repetată a aceluiaşi conţinut |
Rolul avertizorilor de integritate | Autoratul articolelor științifice | Peer Review | Bune
practice în publicarea ştiinţifică | Politica Open Access
Varia
Înregistrarea
Înscrierea cu rezumat în vederea participării la Conferinţă se face pe baza trimiterii unui email la adresa eiaecsad@usv.ro. E-mail-ul trebuie să conţină Titlul, Abstractul şi Cuvintele
cheie în limba română şi în engleză (doar în Engleză pentru participanţii din străinătate), şi
un scurt paragraf de biodata a autorului/autorilor. Fiecare autor trebuie să completeze
datele de identificare complete: Nume şi prenume, grad academic, instituţia de afiliere,
adresa de e-mail.
Prin înscrierea la Conferinţă, participantul îşi exprimă acordul faţă de politica de prelucrare a
datelor existentă la nivelul Universităţii gazdă.
Modalităţi de prezentare
Prezentarea lucrării înscrise la Conferinţă se poate face în 3 forme:
 Prezentare ORALĂ
Acest tip de prezentare implică participarea directă, în persoană, şi susţinerea lucrării oral,
într-o secţiune în care lucrarea va fi programată de către Organizatori. Prezentarea liberă
poate fi susţinută pe baza unui PowerPoint adus de către participant pe suport electronic
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(unitate USB sau CD). Organizatorii vor pune la dispoziţia participanţilor un calculator
conectat la proiector în fiecare sală în care se vor susţine prezentări.
 Prezentare POSTER
Acest tip de prezentare implică elaborarea de către participant a unui poster de dimensiune
A1 (60 x 85 cm), conţinând un scurt rezumat al lucrării. Susţinerea lucrării sub formă de
poster nu implică in mod obligatoriu prezenţa fizică a autorului, dar aceasta este încurajată,
participantul având posibilitatea de a audia şi prezentările plenare sau cele în secţiuni.
Posterul se va tipări de către participant pe suport de hârtie, color, şi se va expedia prin
curier rapid, pe adresa:
Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, Fac. de Istorie şi Geografie
Str. Universităţii, nr. 13, corp E, 720229, Suceava, România
În atenţia Conf. Univ. Dr. Bogdan Popoveniuc (+40 230 216 147, interior 511 - Secretariat)
 Prezentare VIRTUALĂ
Acest tip de prezentare este destinată exclusiv participanţilor din afara României, care nu au
posibilitatea de a se deplasa în persoană la Conferinţă. Susţinerea prezentării în acest caz se
va face virtual, prin Skype, în data de 19 octombrie, la o oră stabilită şi comunicată de către
Organizatori.
Termene de înscriere
Înscrierea participanţilor se va face până la data de 25 septembrie 2018.
Taxă de participare
Nu se percepe taxă de participare, cei înscrişi beneficiind de participarea la oricare din
secţiuni, de mapa conferinţei, certificatul de participare și catering pe toată durata conferinței
în mod gratuit.
Publicarea articolelor rezultate în urma conferinţei
În cadrul Proiectului “Etică şi integritate academică de excepţie în cercetarea ştiinţifică şi
actul didactic” se va elabora şi publica un volum în limba română, cu titlul “Etica centrată pe
valori în educaţie, cercetare şi inovare”. Volumul va fi publicat sub coordonarea Prof. Univ.
Dr. Antonio Sandu şi Conf. Univ. Dr. Bogdan Popoveniuc, la o editură recunoscută din
România. Volumul se doreşte a fi un material care să vină în sprijinul studenţilor şi a
cadrelor didactice care vor preda disciplina “Etică şi integritate academică”, disciplină care
urmează a fi obligatorie la toate programele de master şi şcolile doctorale din România, în
conformitate cu Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3131/2018 privind includerea în
planurile de învăţământ, pentru toate programele de studii universitare organizate în
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instituţiile de învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ, a cursurilor de etică
şi integritate academică.
Vă invităm cu această ocazie să elaboraţi un capitol pentru a fi inclus în respectivul volum, ce
se intenţionează a fi distribuit în toate Universităţile din România, şi de asemenea disponibil
în marile reţele de librării fizice şi online.
Capitolul publicat în volum ar trebui, în viziunea coordonatorilor, să contribuie la edificarea
studenţilor şi cercetătorilor cu privire la principalele standarde etice în cercetare, inclusiv în
cercetarea care implică subiecţi umani, având un caracter predominant aplicativ şi
promovându-se bunele practici în etica cercetării.
Propunerile de capitol în volum (conţinând capitolul integral, şi nu doar Abstractul din
înscriere) se vor trimite pe e-mail, la adresa antonio1907@yahoo.com până cel târziu la data
de 1 octombrie 2018. ATENŢIE: Volumul este planificat spre publicare în luna noiembrie
2018, ca atare nu vor fi posibile amânări a termenului de predare în formă finală a
manuscrisului. Lucrările vor fi supuse unui proces de peer-review, urmând ca autorii să
primească, după caz, sugestii de corectură / îmbunătăţire a conţinutului din partea
referenţilor, ce vor fi primite în maximum 1 saptămână de la recepţionarea materialului.
Autorii se angajează astfel să trimită versiunea finală a manuscrisului, după corecturi, cel
târziu la data de 1 noiembrie 2018.
Evenimente asociate
În cadrul celor 2 zile ale Conferinţei, participanţii vor avea ocazia de a participa în mod
gratuit şi la evenimentele culturale, ştiinţifice şi educaţionale asociate. În acest sens, vă
prezentăm mai jos câteva din acestea, deja confirmate până la aceasta dată, urmând ca lista
evenimentelor să fie completată pe parcurs.
 Lansare carte Pascal. Doctrina figurilor imaginaţiei a autorului francez Jean Pierre Clero,
traducere şi prefaţă de Pompiliu Alexandru, volum publicat de Editura LUMEN. Invitaţii
acestui eveniment vor fi Prof. Univ. Dr. Emeritus Jean Pierre Clero, Universite de Rouen,
France, Lector Univ. Dr. Pompiliu Alexandru, Universitatea Valahia din Târgovişte, Conf.
Univ. Dr. Tomiţă Ciulei, Universitatea Valahia din Târgovişte, şi Prof. Univ. Dr. Hab.
Antonio Sandu, Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava.
 Workshop Rolul comisiilor de etică în cercetarea pe subiecţi umani. Experienţa Franceză,
coordonat de Prof. Univ. Dr. Emeritus Jean Pierre Clero, Universite de Rouen, France.
 Workshop Matricea etică a cercetării în România, coordonat de Prof. Univ. Dr. Mircea Leabu,
Centrul de cercetare în etică aplicată, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti,
România.
 Workshop Etica publicarii în jurnale de specialitate din domeniul biomedical, coordonat de Prof.
Univ. Dr. Mircea Leabu, Centrul de cercetare în etică aplicată, Facultatea de Filosofie,
Universitatea din Bucureşti, România.
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 Workshop Consimţământul informat în cercetarea care implică subiecţi umani, coordonat de
Prof. Univ. Dr. Hab. Antonio Sandu, Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava şi Ana
Frunză, Cercetător III – Centrul de Cercetări Socio-Umane LUMEN, absolventă a
programului de studii avansate în etica cercetării ştiinţifice în cadrul Clarkson University,
SUA.
 Workshop Provocări etice în elaborarea şi implementarea proiectului de cercetare, coordonat de
Prof. Univ. Dr. Hab. Antonio Sandu, Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava.
 Workshop Codurile de etică universitară, coordonat de Conf. Univ. Dr. Tomiţă Ciulei,
Universitatea Valahia din Târgovişte.
 Workshop Regulile COPE. Particularităţi etice în publicarea ştiinţifică, coordonat de Prof. Univ.
Dr. Hab. Antonio Sandu, Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava şi Ana Frunză,
Cercetător III – Centrul de Cercetări Socio-Umane LUMEN, absolventă a programului de
studii avansate în etica cercetării ştiinţifice în cadrul Clarkson University, SUA.
 Workshop Plagiatul ca încălcare a eticii academice. Impactul softurilor anti-plagiat în dezvoltarea
unui climat etic în Universităţi, coordonat de Conf. Univ. Dr. Hab. Bogdan Popoveniuc,
Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava.
Keynote Speakers
-

Prof. Univ. dr. (Dhc) Jean Pierre Clero (Universite de Rouen, France)
Prof. Univ. dr. Beatrice Ioan (UMF Gr.T Popa, Iaşi, România)
Prof. Univ. dr. Tatiana Agheorghiesei Corodeanu (Universitatea Al. I Cuza, Iaşi,
România)
Prof. Univ. dr. Hab. Antonio Sandu (Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava,
România)
Conf. Univ. dr. Secyl Bal Tastan (Marmara University, Turkey)
Conf. Univ. dr. Tomiţă Ciulei (Universitatea Valahia din Târgovişte)
Conf. Univ. dr. Mircea Leabu (Centrul de cercetare în etică aplicată, Facultatea de
Filosofie, Universitatea din Bucureşti, România)
Conf. Univ. dr. Bogdan Popoveniuc (Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava,
România)

Vă așteptăm!



Prof. univ. dr. hab.

Conf. univ. dr.

Antonio SANDU

Bogdan POPOVENIUC





