Nouă universităţi din Moldova preiau experianţa Estoniei în domeniul eticii
academice şi a supervizării responsabile
Transferul experienţei Estone în domeniul eticii academice şi a supervizării
responsabile în invatamintul superior şi în sfera de cercetare este tema de bază a
proiectul internaţional estono-moldav, care este implementat pe perioada anului 2011.
În cadrul etapei curente a proiectului, desfăşurată în perioada 24 februarie – 3
martie 2011, sunt realizate şapte seminare de lucru. Discuţiile din cadrul seminarelor
vor permite stabilirea temelor cele mai actuale pentru tinerii cercetatori din Moldova.
Printre cel mai des întîlnite situaţii legate de etica academică se numără: plagiatul,
stabilirea contibuţiei fiecărui cercetator şi reflectarea contribuţiei individuale în lista
autorilor publicaţiei ştiinţifice, divizarea dreptului de proprietate intelectuală asupra
produsului de cercetare. Cele mai actuale teme vor fi abordate în detaliu în cadrul
etapei a următoare a proiectului, un curs intensiv de instruire pentru cei mai activi
participanţi. Chiar şi o vizită de studiu în Estonia va fi organizată pentru reprezentanţii
universităţilor implicaţi în proiect. În cadrul vizitei de studiu, delegaţia moldavă se va
familiariza cu diferite tehnici europene de prevenire a apariţiei situaţiilor nedorite în sfera
eticii academice si a supervizarii responsabile, precum şi a practicilor europene de
soluţionare a încălcărilor normelor de etică academică. Rezultatele proiectului vor fi
prezentate public în toamna anului curent în cadrul unei conferinţe ce va avea loc la
Chişinău.
În activităţile proiectului sunt antrenaţi peste 250 de masteranzi, doctoranzi şi
tineri cercetători din Moldova. Pentru participare au fost selectate nouă instituţii de
învăţămînt superior din ţară: Universitatea Tehnică, Universitatea de Medicină şi
Farmacie “N. Testimiteanu”, Universitatea de Stat din Bălti, Universitatea de Stat din or.
Cahul, Universitatea Academiei de Ştiinţe, Universitatea Liberă Internaţională din
Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creanga”, Universitatea Agrara de
Stat, Universitatea de Stat din Tiraspol.
Proiectul dat reprezintă un nou capitol al colaborării internaţionale de mai mulţi
ani dintre Moldova şi Estonia şi totodată o nouă etapă a dezvoltării relaţiilor bilaterale
între aceste două ţări. Posibilităţi de aprofundare a relaţiilor de cooperare bilaterale au
fost discutate în cadrul întîlnirilor oficiale cu conducerea Ministerului Educaţiei,
responsabili din cadrul cabinetului Prim-Ministrului şi conducerea unor universităţi.
Priectul “Schimb de experienţă şi transfer de cunoştinţe în domeniul eticii
academice şi supervizării responsabile în învăţămîntul superior din Moldova” este
implementat de către Academia Estonă a Tinerilor Savanţi în parteneriat cu Asociaţia
Tinerilor Cercetători din Moldova „PRO-Ştiinţa” şi este finanţat de către UNESCO.
Pagina web a proiectului este www.enta.ee/academic-ethics-in-moldova
Coordonatorul local al proiectului şi persoana de contact este
Valeriu Ciorbă, tel. 079557559, vciorba@gmail.com

