
VIZA ETICĂ ÎN CERCETARE LA UBB 
 
Conform normelor internaţionale şi reglementărilor legale, orice cercetare trebuie să 

respecte criteriile de etică a cercetarii ştiinţifice. În consecinţă, toate cercetările 
desfăşurate cu afilierea şi cu resursele Universităţii Babeş-Bolyai (UBB) trebuie să se 
încadreze în aceste reglementări. În acest scop, Comisia de Etică a Consiliului Cercetării 
Ştiinţifice se constituie în „Board-ul de Recenzie Instituţională” (Institutional Review 
Board; IRB) care acordă Viza de Etică în Cercetare (Viza Etică) în cadrul UBB. Primirea 
Vizei Etice înseamnă că cel care conduce cercetarea îşi asumă implementarea şi 
respectarea tuturor reglementărilor de etică generală şi specifică domeniului, aflate în 
vigoare. 

Acordarea Vizei Etice la UBB se face astfel: 
1. Cercetările care se desfăşoară în baza unui proiect/contract/grant, sunt înregistrate 

la Departamentul de Cercetare. Această înregistare, împreună cu semnarea 
proiectului/contractului/grantului de către reprezentantul instituţiei, pune în 
mişcare acordarea automată a Vizei Etice. 

2. Cercetările care constau în lucrări de licenţă, master, doctorat sau alte cercetări ale 
studenţilor, pun în mişcare acordarea automată a Vizei Etice, odată ce ele sunt 
asumate în calitate de supervizor/îndrumător/coordonator/conducător ştiinţific de 
către un cadru didactic şi/sau de cercetare al UBB, doctor în ştiinţe; răspunderea 
pentru respectarea aspectelor etice revine studentului şi cadrului didactic/de 
cercetare coordonator al cercetării. 

3. Cercetările desfăşurate independent la nivel de UBB, de către cadrele didactice 
şi/sau de cercetare, trebui înregistrate la Departamentul de Cercetare; fazele de 
investigaţii exploratorii, pre-proiect de cercetare, care nu utilizează subiecţi 
umani, animale şi/sau nu am implicaţii majore pentru mediu, nu fac obiectul 
acestei reglementări. Înregistrarea se face pe baza unui scurt Raport care conţine: 

a. Titlul proiectului; 
b. Rezumatul proiectului; 
c. Implicaţii etice pentru: subiecţi umani şi/sau mediu şi/sau animale şi/sau 

alte implicaţii (dacă este cazul). Dacă nu este cazul, se specifică – „nu sunt 
implicaţii etice”; 

d. Metodologia (maximum 1 pagină; se cere doar pentru cercetările care 
utilizează subiecţi umani, animale sau pot avea implicaţii majore pentru 
mediu): 

i. Obiective/Ipoteze; 
ii. Subiecţii utilizaţi (se atasează separat şi modelul de Consimţământ 

Informat”/Informed Consent Form dacă se lucrează cu subiecţi 
umani); 

iii. Materialele/Instrumentele; 
iv. Procedura; 
v. Rezultate scontate. 

Curriculum universitar (la nivel de licenţă, master şi doctorat) din UBB va include 
teme de etică a cercetării, independente sau integrate unor cursuri (ex. metode de 
cercetare etc.), astfel încât fiecare student şi/sau cadru didactic sau de cercetare din UBB, 
absolvent al UBB, să studieze şi să cunoască aceste aspecte de etică a cercetării.  
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Studenţii, cadrele didactice şi/sau de cercetare (ex. absolvenţi ai unor universităţi 
care nu au aceste teme in curriculum) care nu au studiat aceste aspecte de etică a 
cercetării şi/sau care doresc să aprofundeze acest domeniu, pot obţine la cerere un 
„Certificat de Competenţă în Etica Cercetării”, în urma unui curs organizat de Consiliul 
Cercetării Ştiinţifice şi Departamentul de Cercetare al UBB. 

Nerespectarea acestor reglementări constituie deviaţii de la etica şi deontologia 
cercetării în UBB. Ele intră în vigoare de la data aprobării prezentului material de Senatul 
UBB şi nu se aplică retroactiv; în baza activităţii profesionale desfăşurate până în prezent, 
toate cadrele didactice şi de cercetare din UBB angajate până la data aprobării prezentului 
material de Senatul UBB sunt considerate a avea „Certficatul de Competenţă în Etica 
Cercetarii”. 
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