
Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul	nr.	3131/2018	privind	includerea	ın̂	planurile	de	ın̂vățământ,	pentru

toate	 programele	 de	 studii	 universitare	 organizate	 ın̂	 instituțiile	 de

ın̂vățământ	 superior	 din	 sistemul	 național	 de	 ın̂vățământ,	 a	 cursurilor	 de

etică	și	integritate	academică
În vigoare de la 14 februarie 2018

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 140 din 14 februarie 2018. Formă aplicabilă la 15 octombrie 2019.

În conformitate cu prevederile art. 130 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare,
în baza prevederilor art. 3, ale art. 9 alin. (2), ale art. 10 alin. (2) și ale art. 13 din Legea nr. 288/2004 privind
organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3), art. 10, art. 17 alin. (1) și (2) din Ordonanță de urgență nr. 75/2005
privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și
completările ulterioare,
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare
externă, a standardelor, a standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță a Agenției Române de
Asigurare a Calității în Învățământul Superior, cu modificările ulterioare,
luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 583/2016 pentru aprobarea Strategiei naționale
anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și
măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de
prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes
public,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale,
cu modificările ulterioare,
ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Începând cu anul universitar 2018-2019 se includ în planurile de învățământ, pentru toate programele
de studii universitare organizate în instituțiile de învățământ superior din sistemul național de învățământ,
cursuri de etică și integritate academică.

(1) Cursurile de etică și integritate academică vor avea durata de minimum 14 ore pentru fiecare
program de studii universitare de licență și master.
(2) În cazul studenților-doctoranzi, cursurile cu durata prevăzută la alin. (1) se vor regăsi în fiecare program de
pregătire individuală.
(3) Pentru ciclul de studii universitare de licență, cursurile prevăzute la alin. (1) vor avea caracter opțional.
(4) Pentru ciclurile de studii universitare de master și doctorat, cursurile prevăzute la alin. (1) vor avea caracter
obligatoriu.

(1) Instituțiile de învățământ superior acreditate sau autorizate provizoriu asigură introducerea în
planurile de învățământ a acestor cursuri, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2) Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) va avea în vedere includerea în
"Standardele specifice de evaluare pe domenii de studii", respectiv în propunerea cu privire la Metodologia de
evaluare a studiilor doctorale, a unor prevederi referitoare la cursurile de etică și integritate academică.
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dataincarcare:
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http://lege5.ro/App/Document/gu3dqnru/legea-nr-288-2004-privind-organizarea-studiilor-universitare?pid=25189259&d=2019-10-15#p-25189259
http://lege5.ro/App/Document/gu3dqnru/legea-nr-288-2004-privind-organizarea-studiilor-universitare?pid=25189308&d=2019-10-15#p-25189308
http://lege5.ro/App/Document/gu3dqnru/legea-nr-288-2004-privind-organizarea-studiilor-universitare?pid=25189315&d=2019-10-15#p-25189315
http://lege5.ro/App/Document/gu3dqnru/legea-nr-288-2004-privind-organizarea-studiilor-universitare?pid=25189344&d=2019-10-15#p-25189344
http://lege5.ro/App/Document/g42denbv/ordonanta-de-urgenta-nr-75-2005-privind-asigurarea-calitatii-educatiei?pid=28767589&d=2019-10-15#p-28767589
http://lege5.ro/App/Document/g42denbv/ordonanta-de-urgenta-nr-75-2005-privind-asigurarea-calitatii-educatiei?pid=14271521&d=2019-10-15#p-14271521
http://lege5.ro/App/Document/g42denbv/ordonanta-de-urgenta-nr-75-2005-privind-asigurarea-calitatii-educatiei?pid=14271590&d=2019-10-15#p-14271590
http://lege5.ro/App/Document/g42denbv/ordonanta-de-urgenta-nr-75-2005-privind-asigurarea-calitatii-educatiei?pid=14271593&d=2019-10-15#p-14271593
http://lege5.ro/App/Document/ha2dmmjv/legea-nr-87-2006-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-75-2005-privind-asigurarea-calitatii-educatiei?d=2019-10-15
http://lege5.ro/App/Document/he4tgmzv/hotararea-nr-1418-2006-pentru-aprobarea-metodologiei-de-evaluare-externa-a-standardelor-a-standardelor-de-referinta-si-a-listei-indicatorilor-de-performanta-a-agentiei-romane-de-asigurare-a-calitatii-?d=2019-10-15
http://lege5.ro/App/Document/gi3dknbrgezq/metodologia-de-evaluare-externa-a-standardelor-a-standardelor-de-referinta-si-a-listei-indicatorilor-de-performanta-a-agentiei-romane-de-asigurare-a-calitatii-in-invatamantul-superior-din-14122017?d=2019-10-15
http://lege5.ro/App/Document/gezdmnbsg42q/hotararea-nr-583-2016-privind-aprobarea-strategiei-nationale-anticoruptie-pe-perioada-2016-2020-a-seturilor-de-indicatori-de-performanta-a-riscurilor-asociate-obiectivelor-si-masurilor-din-strategie-s?d=2019-10-15
http://lege5.ro/App/Document/ge2dimjrgayq/hotararea-nr-26-2017-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-educatiei-nationale?d=2019-10-15
http://lege5.ro/App/Document/gi3dsnryge3a/ordinul-nr-3131-2018-privind-includerea-in-planurile-de-invatamant-pentru-toate-programele-de-studii-universitare-organizate-in-institutiile-de-invatamant-superior-din-sistemul-national-de-invatamant-?pid=252869382&d=2019-10-15#p-252869382
http://lege5.ro/App/Document/gi3dsnryge3a/ordinul-nr-3131-2018-privind-includerea-in-planurile-de-invatamant-pentru-toate-programele-de-studii-universitare-organizate-in-institutiile-de-invatamant-superior-din-sistemul-national-de-invatamant-?pid=252869382&d=2019-10-15#p-252869382


Prevederile prezentului ordin se duc la îndeplinire de către Direcția generală învățământ universitar din
cadrul Ministerului Educației Naționale, de către ARACIS și de către instituțiile de învățământ superior
acreditate sau autorizate provizoriu să organizeze activități de învățământ superior, potrivit legii.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale, 

Valentin Popa

București, 30 ianuarie 2018.
Nr. 3.131.
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