Academia de Studii Economice din București
Consiliul de Administrație

Hotărârea nr. 185/25.11.2015
cu privire la aprobarea
Ghidului de norme etice privind utilizarea în spaţiul comun a resurselor de
învăţământ şi a tehnologiei Internet, de către studenţii înscrişi la
programele de studiu ID - IFR
Având în vedere Codul de etică universitară al ASE și prevederile Legii 1/2011 a Educației
Naționale,
În baza art. 211 alin.6, art. 213 alin. 13 din Legea 1/2011 a Educației Naționale, modificată și
completată precum și art. 41 alin. 3 și art. 42 din Carta Academiei de Studii Economice din
București,
Consiliul de Administrație al Academiei de Studii Economice din București

Hotărăște
Art. 1. Se aprobă Ghidul de norme etice privind utilizarea în spaţiul comun a resurselor de
învăţământ şi a tehnologiei Internet, de către studenţii înscrişi la programele de studiu ID - IFR,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Direcția Învățământ va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Președintele Consiliului de Administrație,
Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE
Prorector,
Prof. univ. dr. Gabriela ȚIGU
Avizat pentru legalitate,
Şef Serviciu Juridic şi Contencios Administrativ
Cristian Gabriel RĂDUINEA
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Anexa HCA 185/25.11.2015

Ghid de norme eti.ce.
privind utilizarea în spaţiul comun a resurselor de învăţământ şi a tehnologiei Internet,
de către studenţii înscrişi la programele de studiu ID – IFR

Capitolul 1 - Principii generale
Art.1 Tehnologia educaţională bazată pe Internet, denumită generic e-learning, reprezintă una
dintre componentele esenţiale ale pregătirii studenţilor de la forma de învăţământ la distanţă
(ID) şi cu frecvenţă redusă (IFR). Pentru asigurarea securităţii informaţiei şi a serviciilor oferite
pe platforma de e-learning, este necesară respectarea unor norme de etică în ceea ce priveşte
utilizarea acesteia.
Art. 2 Academia de Studii Economice din Bucureşti dispune de platforma de învăţământ on
line, de tip Blended Learning (www.online.ase.ro), care este configurată pentru toate
programele de studii universitare – licentă cu frecvenţă, la distanţă, frecvenţă redusă si masterat.
Art.3 Ghidul de norme etice privind utilizarea în spaţiul comun, a resurselor de învăţământ şi
a tehnologiei Internet, de către studenţii înscrişi la programele de studiu ID este elaborat în
conformitate cu Codul de etică universitară al Academiei de Studii Economice din Bucureşti
şi cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.
Art.4 Scopul prezentului ghid este de a stabili principiile, regulile şi normele etice în baza
cărora studenţii înscrişi la programele de studiu ID-IFR au dreptul să utilizeze resursele de
învăţământ şi tehnologia Internet, în spaţiile comune (spaţiile de învăţământ, laboratoare
multimedia, laboratoare de specialitate, săli de lectură, biblioteci).
Art.5 Conform prevederilor acestui ghid, studenţii înscrişi la programele de studiu ID şi IFR,
atât din Bucureşti, cât şi din centrele suport teritoriale ale Academiei de Studii Economice, se
angajează să utilizeze corespunzator baza materială pusă la dispoziţie de către universitate, pe
tot parcursul procesului de pregătire.
Art.6 Utilizarea platformei Blended Learning a Academiei de Studii Economice din Bucureşti,
pentru învăţământul la distanţă şi cu frecvenţă redusă, va evita orice conflict de interese,
funcţionând doar în condiţiile legii şi în concordanţă cu misiunea declarată. Utilizatorii
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platformei – cadre didactice şi studenţi – vor evita orice situaţie în care obligaţiile profesionale
pot fi compromise de urmărirea intereselor personale.
Art.7 Toţi utilizatorii interni vor folosi platforma în scopul susţinerii şi perfecţionării procesului
de instruire desfăşurat în sistem ID, respectând criteriile de confidenţialitate, responsabilitate,
non-discriminare.
Capitolul 2 – Drepturile şi obligaţiile studentului de la ID-IFR
Art.8 Studenţii înscrişi la programele de studiu ID-IFR au drepturi şi obligaţii care decurg din
legislaţia generală în vigoare, din Carta şi Regulamentele Academiei de Studii Economice,
precum şi din prevederile contractului de şcolarizare.
Art.9 Drepturile studenţilor înscrişi la programele de studiu ID-IFR:
1. Folosirea spaţiilor comune destinate procesului de pregătire, conform graficului de
activităţii elaborat pentru fiecare an universitar.
2. Utilizarea reţelei Internet, precum şi a tehnicii de calcul şi multimedia, aflată în dotarea
laboratoarelor de informatică sau a altor spaţii de învăţământ dotate cu echipamante
hardware şi produse software.
3. Utilizarea resurselor de învăţământ necesare procesului de pregătire, aflate în dotarea
laboratoarelor de limbi străine şi a celor de specialitate.
4. Accesarea suporturilor de curs încărcate pe platforma online pentru învăţământul la
distanţă, la disciplinele studiate în cadrul programului de pregătire, precum şi a altor
resurse educaţionale, în baza contului de utilizator şi a parolei, furnizate de către
administratorul de reţea. Acestea sunt disponibile studentului, după înregistarea acestuia
în aplicaţia Pagina personală (www.webstudent,ase.ro) si parcugerea tutorialului
Instrucţiuni

pentru

obţinerea

iniţială

a

datelor

de

conectare

http://www.ase.ro/ase/avizier/pdf/pag_personala_nou/Instructiuni%20_IDM_studenti.
pdf .
5. Informarea prin intermediul aplicaţiei Pagina personala, cu privire la programarea
activităţilor didactice, a examenelor şi a verificărilor pe parcurs, precum şi a altor
informaţii furnizate de secretariatele facultăţilor.
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6. Realizarea comunicării bidirecţionale dintre student şi coordonatorul de disciplină sau
tutore, prin folosirea instrumentelor electronice de comunicaţie (e-mail, forumuri de
discuţii, videoconferinţe, chat etc).
7. Accesarea bibliotecii virtuale a Academiei de Studii Economice din Bucureşti.
8. Accesarea sălilor de lectură şi a bibliotecii ASE, în baza legitimaţiei de student, eliberată
de către universitate, în urma înmatriculării.
Art.10 Obligaţiile studenţilor înscrişi la programele de studiu ID-IFR:
1. Respectarea prevederilor înscrise în Contractul de şcolarizare cu privire la folosirea
spaţiilor comune.
2. Utilizarea resurselor hardware şi a celor software aflate în dotarea laboratoarelor de
informatică, exclusiv în cadrul procesului de pregătire aferent programului de studiu la
care este înscris.
3. Manipularea resurselor materiale şi logice care îi sunt puse la dispoziţie în cadrul
laboratoarelor de informatică, a celor de limbi străine sau a celor de specialitate, într-o
manieră care să nu prejudicieze integritatea acestora.
4. Interzicerea introducerii în cadrul laboratoarelor de informatică, a echipamentelor sau
a produselor informatice proprii, cu excepţia aplicaţiilor informatice dezvoltate în cadrul
activităţilor asistate (AA), prevăzute în planul de învăţământ.
5. Păstrarea confidenţialităţii asupra numelui de utilizator şi a parolei, prin intermediul
cărora accesează platforma de e-learning a ASE.
6. Interzicerea copierii produselor informatice pentru care universitatea are licenţă de
exploatare.
7. Utilizarea resurselor Internet exclusiv în cadrul procesului de pregătire, specific formării
prin programul de studiu ID-IFR.
8. Respectarea ordinei, a moralităţii şi a disciplinei în relaţiile cu studenţii şi cadrele
didactice, în cursul utilizării tuturor spaţiilor comune din ASE.
9. Respectarea integrităţii patrimoniului material, informaţional şi informatic al ASE (săli
de curs şi seminar, laboratoare, biblioteci, săli de lectură, aplicaţii informatice, mijloace
de comunicaţie etc).
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Capitolul 3 – Drepturile şi obligaţiile personalului didactic, didactic auxiliar şi
nedidactic implicat în programele ID-IFR, pentru folosirea resurselor si tehnologiei
Internet
Art.11 Drepturile personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic care desfăşoară activităţi
la ID-IFR pe platforma Blended Learning a ASE sunt următoarele:
1. Drepturile de folosire a spaţiilor ASE, conform contractului individual de muncă/ fişei
postului şi a drepturilor care decurg din Carta şi Regulamentele Academiei de Studii
Economice din Bucureşti.
2. Utilizarea reţelei Intranet şi Internet a ASE, precum şi a tehnicii de calcul şi multimedia
din dotarea spaţiilor de învăţământ.
3. Accesarea platformei Blended Learning, pentru disciplinele coordonate în cadrul
programului de pregătire al studenţilor de la ID-IFR, în baza contului de utilizator şi
parolei, furnizate de administratorul de sistem la înscrierea cadrului didactic în reţeaua
IDM a ASE.
4. Comunicarea bidirecţională dintre tutore/coordonator de disciplină şi studentul de la IDIFR, prin intermediul instrumentelor de comunicare sincronă şi asincronă puse la
dispoziţie de paltforma online, precum şi comunicarea informaţiilor ce ţin de Centrul
ID-IFR, decanate, departamente, secretariate de facultate, prin intermediul aplicaţiilor
informatice

(SIMUR),

sau

al

diferitelor

portalurilor

create

de

instituţie

(http://profesor.ase.ro/Autentificare).
5. Participarea la programele anuale de instruire în utilizarea tehnologiei ID, organizate de
Centrul ID-IFR, sau la programe postuniversitare privind Managementul educaţiei la
distanţa.
6. Beneficierea de asistenţă şi suport din partea administratorului platformei online, în
derularea activităţilor online cu studenţii de la ID-IFR, precum şi în accesarea tuturor
celorlate aplicaţii informatice exploatate in ASE.
Art.12 Obligaţiile personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic care desfăşoară activităţi
la ID-IFR pe platforma Blended Learning a ASE sunt următoarele:
1. Respectarea prevederilor înscrise în Carta şi Regulamentele Academiei de Studii
Economice din Bucureşti, precum şi a prevederilor din contractul individual de muncă/ fişa
postului.
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2. Utilizarea resurselor hardware şi a celor software aflate în dotarea spaţiilor ASE, exclusiv
pentru activităţi specificate în fişa postului.
3. Păstrarea confidenţialităţii asupra datelor de autentificare pe platforma Blended Learning,
precum şi în celelalte aplicaţii si sisteme informatice exploatate în cadrul ASE.
4. Interzicerea copierii produselor informatice pentru care Academia de Studii Economice
din Bucureşti posedă licenţă de exploatare.
5. Respectarea ordinii, eticii şi disciplinei în relaţiile cu personalul didactic, didactic auxiliar
şi nedidactic, precum şi cu studenţii, în cadrul activitătilor tutoriale, a celor asistate şi a celor
online, desfăşurate în cadrul programeor ID-IFR.
6. Respecatrea patrimoniului material, informaţional şi informatic al universităţii (spaţii de
învăţământ, spaţii administrative, biblioteci, aplicaţii informatice, mijloace de comunicaţie,
platforma onlive etc.).
Capitolul 4 – Abateri şi sancţiuni
Art.13 Se consideră abatere de la prezentul ghid, următoarele:
1. Deteriorarea şi provocarea de prejudicii, cu vinovăţie, a patrimoniului material,
informaţional şi informatic al Academiei de Studii Economice.
2. Accesul neautorizat în spaţiile comune de învăţământ şi/sau administrative.
3. Folosirea abuzivă a legitimaţiei de student pentru accesul în spaţiile comune ale
universităţii, precum şi pentru utilizarea resurselor de învăţământ şi a tehnologiei
Internet.
4. Atacuri asupra reţelei informatice a ASE (intruziune, furt, sabotaj, alterarea integrităţii
informaţiilor etc.) şi acţiuni de virusare a acesteia.
5. Deturnarea identităţii în accesarea platformei electronice sau a altor aplicaţii
informatice, care sunt proprietatea universităţii.
6. Piratarea site-ului Academiei de Studii Economice şi alterarea conţinutului său.
7. Distrugerea sau alterarea echipamentelor fizice aflate în dotarea laboratoarelor de
informatică, a celor de limbi străine şi a celor de specialitate.
8. Crearea de produse informatice în scop personal, altul decât cel rezultat din obligaţiile
ce decurg din procesul de pregătire, folosind resursele universităţii.
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Art.14 Încălcarea prevederilor prezentului ghid atrage după sine, sancţiuni prevăzute în
Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor, Codul Muncii, Regulamentele de
ordine interioară ale instituţiei.
Art.15 În cazul în care, una din faptele reglementate întruneşte condiţiile pentru a atrage şi altă
formă de răspundere, Consiliul de Administraţie al ASE are dreptul de a sesiza organele
competente.
Capitolul 5 – Dispoziţii finale
Art.16 Prezenta versiune a Ghidului de norme etice privind utilizarea în spaţiul comun a
resurselor de învăţământ şi a tehnologiei Internet, de către studenţii înscrişi la programele de
studiu ID–IFR a fost aprobată de către Consiliul de Administrație, în data de 25.11.2015.
Art.17 De la data intrării în vigoare a prezentului ghid, se abrogă versiunea anterioară, din data
de 17.11.2010.
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