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SCOALA DOCTORALA
AN UNIVERSITAR 2016 – 2017

Metodologia şi deontologia cercetării ştiinţifice juridice
Vineri, 28 oct 2015 ; 12 :00 – 15 :00 & 18 :00 – 20 :00
Motivaţia înscrierii la cursurile unei Şcoli doctorale. Cercetarea juridică aprofundată de natură teoretică
şi / sau practică.





Umberto Eco, Cum se face o teză de licenţă. Disciplinele umaniste, Editura Pontica,
Constanţa, 2000
Véronique Champeil-Desplats, Méthodologies du droit et des sciences du droit, Dalloz,
Paris, 2014
Thierry Tanquerel, Alexandre Flückiger (ed.), Assesing research in Law – Stakes and
Methods, Bruylant, Bruxelles, 2015
Stabilirea domeniului şi identificarea temei de cercetare. Documentarea iniţială şi
precizarea bibliografiei pertinente.

Stabilirea domeniului şi identificarea temei de cercetare. Documentarea iniţială şi precizarea
bibliografiei pertinente.
WORD Criterii evaluare teze de doctorat
Utilizarea mijloacelor ITC pentru sprijinirea documentării şi a cercetării ştiinţifice. Accesarea principalelor
baze de date informatice relevante pentru cercetarea aprofundată în domeniul ştiinţelor juridice.
Valorificarea documentării prin intermediul ITC.
PPT Scoala doctorala Drept 2013
Baze de date ştiinţifice www.bcub.ro

Sâmbata, 29 oct 2015 ; 09 :00 – 17 :00
Drepturi de proprietate intelectuală şi standarde de etică şi deontologie profesională în cercetarea
ştiinţifică. Plagiatul şi auto-plagiatul în legislaţia din România şi în Uniunea Europeană şi moduri de
prevenire a plagiatului.


Proprietatea intelectuală
o Art. 27 alin. 2 din Declaraţia universală a drepturilor omului (1948): „Orice persoană
are dreptul la protecţia intereselor sale morale şi materiale decurgând din orice
creaţie ştiinţifică literară sau artistică al cărei autor este.”
o Art. 15-1 lit. c) din Pactul internaţional referitor la drepturile economice, sociale şi
culturale (1966) : „Statele părţi la prezentul Pact recunosc fiecărei persoane dreptul
de a beneficia de protecţia intereselor morale şi materiale decurgând din orice
creaţie ştiinţifică literară sau artistică al cărei autor este.”
o Art.1 Legea nr. 8/1996 : (1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau
ştiinţifice, precum şi asupra altor opere de creaţie intelectuală este recunoscut şi
garantat în condiţiile prezentei legi. Acest drept este legat de persoana autorului şi
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comportă atribute de ordin moral şi patrimonial. (2) Opera de creaţie intelectuală
este recunoscută şi protejată, independent de aducerea la cunoştinţa publică, prin
simplul fapt al realizării ei, chiar în formă nefinalizată





Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi
inovare prevede următoarele norme de bună conduită:
o Legea nr. 206/2004 & Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
o Codul de etică şi deontologie profesională al personalului de cercetare-dezvoltare Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
o codurile de etică pe domenii ştiinţifice, elaborate de Consiliul Naţional de Etică si
propuse spre aprobare autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare;
Directiva 2001/29 de armonizare a anumitor aspecte privind dreptul de autor şi drepturile
conexe în societatea informaţională
Jurisprudenta
o

o

O lucrare care nu este predominant originală, novatoare, fundamentală, ci e doar la
nivel de compilaţie nu poate fi considerată sursa unui plagiat. Originalitatea unei
lucrări este foarte rară şi gradul de originalitate depinde de genul lucrării analizate.
(Decizia ICCJ nr.8/2011)
Un act efectuat în cursul unui procedeu de captare de date, care constă în stocarea
informatică a unui extras compus din 11 cuvinte dintr-o operă protejată, precum și în
imprimarea acestui extras se poate încadra în sfera noțiunii de reproducere în parte
în sensul articolului 2 din Directiva 2001/29 privind armonizarea anumitor aspecte
ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională, dacă –
aspect care trebuie verificat de instanța de trimitere – elementele preluate astfel
sunt expresia creației intelectuale proprii a autorului lor. În schimb, același act nu
îndeplinește condiția referitoare la caracterul tranzitoriu prevăzută la articolul 5
alineatul (1) din Directiva 2001/29 privind armonizarea anumitor aspecte ale
dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională și, prin urmare,
acest procedeu nu poate fi realizat fără consimțământul titularilor drepturilor de
autor vizați. (CJUE C-5/08, Infopaq International A/S c./ Danske Dagblades Forening)

PPT Citare
PPT Exemple de citare
PDF Self-plagiarism

Duminica, 30 oct 2015 ; 09 :00 – 17 :00
Realizarea planului de cercetare. Prezentarea obiectivelor cercetării şi validarea lor. Strategia de
cercetare şi metodele disponibile. Finalizarea planului lucrării
PPT Model Plan de lucru
Structura & Redactarea lucrării. Colaţionarea şi finalizarea lucrării. Prezentarea formală
PPT Structura & redactarea lucrarii
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