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Ce este plagiatul? 

Plagiatul înseamnă utilizarea anumitor materiale din surse externe fără menționarea formală 

sau adecvată a surselor originale. Orice informații sau idei care nu aparțin autorului lucrării în 

cauză trebuie recunoscute. Nu există nicio diferență între plagiatul intenționat / accidental sau 

neintenționat. Doctoranzii trebuie să facă diferența între ideile și cunoașterea proprie, pe de o 

parte, și cele derivate din anumite surse, care pot fi reprezentate de materiale primare sau 

secundare publicate în format printat sau online, pe de altă parte. 

Exemple de plagiat 

Toate cazurile enunțate mai jos sunt exemple de plagiat: 

• Lucrări care conțin citate, idei parafrazate sau formulări prezente în lucrările altor 

autori fără existența referințelor adecvate pentru lucrarea originală. 

• Referințe incomplete sau deficitare. De exemplu, nu este suficientă enumerarea 

lucrărilor de unde au fost preluate ideile pentru textul în cauză la finalul documentului. 

Citarea adecvată se referă la mijloacele de recunoaștere a sursei originale în momentul 

în care ideea este prezentată (citarea în text) 

• Prezentarea anumitor fapte, figuri sau grafice care conțin date / informații ce nu 

reprezintă cunoaștere comună. De exemplu, multe persoane știu când a avut loc al 

Doilea Război Mondial și din acest motiv nu este necesară citarea surselor care fac 

referire la durata acestuia. Cu toate acestea, atunci când se face referire la o strategie 

militară utilizată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, sursa care face referire la 

aceasta trebuie citată pentru că informația este cunoscută de mult mai puțini oameni. 

• Copierea sau transcrierea directă ori traducerea altor lucrări. 

• Aceeași lucrare sau părți substanțiale din una sau mai multe alte lucrări anterioare ale 

doctorandului necitate în teza respectivă. Această situație este considerată autoplagiat, 

prin care autorul obține recompense duble pentru un singur efort. 
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Proceduri pentru cazurile de plagiat 

Toți doctoranzii din cadrul Școlii Doctorale de Relații Internaționale și Studii de Securitate 

trebuie să respecte Codul de Etică și Deontologie Profesională al Universității Babeș-Bolyai din 

Cluj-Napoca (disponibil aici, în limba română) care prezintă ce anume este acceptabil pentru 

studenții, masteranzii, doctoranzii și angajații universității privind integritatea și etica 

academică. Plagiatul nu este tolerat, acesta fiind împotriva principiilor susținute de Codul de 

Etică și Deontologie Profesională, care explică faptul că situațiile de plagiat vor fi aduse în 

atenția Comisiei de Etică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Toți doctoranzii care 

încalcă acest Cod vor fi exmatriculați în mod automat din cadrul programului de studii 

doctorale fără posibilitatea de reînscriere. 

Evitarea plagiatului 

Există diverse metode eficiente pentru evitarea plagiatului: 

• Doctoranzii pot învăța cum se realizează citarea adecvată în cadrul cursurilor speciale, 

din întâlnirile cu conducătorul de doctorat sau din discuții cu titularii de curs. 

• Este important să se realizeze indexări / înregistrări complete ale surselor de unde se 

preiau informații. Luarea de notițe este esențială pentru procesul de scriere și 

organizare adecvată a resurselor utilizate care vor spori calitatea procesului de citare. 

• Atunci când doctoranzii sunt nesiguri dacă o anumită informație poate fi considerată 

drept plagiată (de exemplu, nu sunt siguri dacă ceva poate să fie considerat cunoaștere 

comună), se citează – cu caracter obligatoriu – sursa respectivă. 

• Lucrările publicate în reviste științifice internaționale sau în cărțile de la edituri cu 

profil internațional ridicat ar putea fi exemple de bune practici în ceea ce privește 

citarea adecvată. 

• Este recomandată utilizarea unui software de inserare a referințelor (de exemplu, 

EndNote, Mendeley, RefWorks, Zotero) care permite citarea surselor în concordanță cu 

stiluri de citare acceptate de școala doctorală (Harvard, MHRA). 

• Utilizarea unui program de detectare a plagiatului înainte de a trimite lucrarea. 

https://www.ubbcluj.ro/ro/despre/organizare/files/etica/Codul_Etic_al_UBB.pdf

