REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A COMISIEI DE ETICĂ A CERCETĂRII
I.

Componenţa şi atribuţiile Comisiei de etică

Art. 1. Comisia de etică a cercetării din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi reprezintă o structură subordonată Consiliului
facultăţii înfiinţată în temeiul Legii Educaţiei Naţionale (Nr. 1/ 2011) şi a Legii privind buna
conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare (Nr. 206/ 2004).
Art. 2. Componenţa comisiei de etică universitară se propune şi aprobă de către Consiliul Facultăţii de
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei pentru o perioadă de 4 ani. Potrivit prevederilor Ordinului
Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 4492/ 6 iulie 2005, Comisia de etică a cercetării este
formată din 5 membri.
Art. 3. Comisia are ca atribuţie principală analiza proiectelor de cercetare propuse de către
studenţi, masteranzi şi doctoranzi, precum şi de către cadrele didactice ale facultăţii în vederea
avizării lor din perspectiva îndeplinirii exigenţelor etice şi deontologice specifice.
II.

Modul de lucru al Comisiei de etică

Art. 4. Analiza proiectelor de cercetare se efectuează pe baza solicitării scrise a autorului
cercetării. Cererea se va adresa decanului facultăţii, se va depune la secretariatul facultăţii şi va
avea o structură specificată în Anexa 1 a prezentului regulament. Cererile vor fi luate în
evidenţă în registrul secretariatului; secretariatul va aduce la cunoştinţa responsabilului comisiei
existenţa solicitărilor.
Art. 5. În cazul cercetărilor realizate de către studenţi, masteranzi şi doctoranzi, cererea va fi
avizată de către cadrul didactic coordonator înainte de depunerea la secretariat.
Art. 6. Cererea va fi însoţită de prezentarea succintă a conţinutului proiectului având în vedere
repere legate de: temă şi contextualizare tematică, obiective, variabile, participanţi, instrumente,
formularul consimţământului participării la cercetare a subiecţilor implicaţi, specificarea
riscurilor etice asumate şi a modalităţilor de control (Anexa 2).
Art. 7. Comisia se întruneşte în şedinţă de lucru şi deliberează în sensul acordării avizului, a
neacordării lui sau solicită informaţii suplimentare despre proiectul prezentat spre evaluare din

perspectivă etic-deontologică. Materialele analizate vor fi păstrate în dosarul de evidenţă a
activităţii comisiei. Finalizarea analizei se va realiza în intervalul a două săptămâni.
Art. 8. Hotărârile Comisiei de etică a cercetării se vor adopta cu majoritatea simplă a voturilor
membrilor ce vor fi consemnate într-o fişă cu structura specificată în Anexa 3. Avizarea
proiectului de cercetare se va materializa în eliberarea unui aviz al comisiei (Anexa 4) semnat
de către decanul facultăţii şi responsabilul comisiei de etica cercetării.
III.

Confidenţialitate

Art. 9. Pe parcursul desfăşurării activităţii comisiei de etică a cercetării, ca şi după finalizarea
ei, membrii comisiei nu vor difuza informaţii despre proiectele analizate.
Art. 10. Comisia va prezenta consiliului facultăţii informaţii despre activitatea comisiei ori de
câte ori va primi solicitări.
IV. Dispoziţii finale
Art. 11. Regulamentul de funcţionare al Comisiei de etică a cercetării din cadrul Facultăţii de
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi se poate modifica
cu acordul Consiliului.

Prezentul Regulament a fost adoptat în şedinţa Consiliului Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi din data de ....., dată de la care intră în
vigoare.

DECAN,

Prof. univ. dr. ION DAFINOIU

ANEXA 1

COMISIA DE ETICĂ A CERCETĂRII

DOMNULE DECAN,

Subsemnatul(a),

.............................................................................,

student/

masterand

anul

......,

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Specializarea ........................................................... din
cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, vă rog să-mi aprobaţi evaluarea de către Comisia
de

etică

a

cercetării

a

proiectului

de

cercetare

cu

...................................................................................................................................................

Menţionez că am primit acordul coordonatorului de licenţă/ dizertaţie ...........................................

DATA:
Semnătură student/ masterand:
Semnătură coordonator licenţă/ dizertaţie:

titlul

ANEXA 2

TITLUL PROIECTULUI:

Autorul cercetării/ Cercetător principal:
Adresă:
Tel:
Email:

Cadru didactic coordonator:
Adresă:
Tel:
Email:

I. Descrierea succintă a scopului proiectului:

II. Precizarea datelor planificate pentru începerea şi finalizarea proiectului:

III. Numărul participanţilor:

IV. Precizarea caracteristicile participanţilor (vârstă, etnie etc.):

V. Prezentarea metodei de recrutare a participanţilor:

VI. Descrierea metodei şi designului de cercetare ale proiectului:

VII. Descrierea activităţilor pe care trebuie să le desfăşoare participanţii (consimţământ, debriefing
etc.):

VIII. Specificarea timpului estimat pentru completarea de către subiecţi a cerinţelor studiului:

IX. Prezentarea riscurilor posibile din perspectivă morală, a situaţiilor eventuale de disconfort
sau stres şi specificarea măsurilor luate pentru minimalizarea acestora.
Cercetător principal:

Nume: _____________________________________

Data:

Semnătură: ___________________________________

____________

Afiliere: ___________________________________
(instituţie/ organizaţie)

Coordonator (dacă este cazul):

Nume: _____________________________________

Data:

Semnătură: ___________________________________

____________

Afiliere: ___________________________________
(instituţie/ organizaţie)

Anexe necesare:
1. Consimţământ informat
2. Debriefing (dacă este cazul)
3. Lista materialelor/testelor/chestionarelor (care să cuprindă şi itemii) sau manipulărilor experimentale
4. Cererea de solicitare a avizului comisiei
5. Alte anexe (dacă este cazul)

ANEXA 3
COMISIA DE ETICĂ A CERCETĂRII
DATA analizei:

Membrii comisiei de etica cercetării din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
au analizat conţinutul cererii de avizare a cercetării:
-

cu titlul:

-

având ca autor:

-

coordonator:

Membrii comisiei au exprimat următoarele aprecieri:

Nume
cadru didactic

Rezultatul evaluării:
avizare/ neavizare/
solicitare de informaţii
suplimentare

Semnătura

REZULTAT FINAL:

ANEXA 4

COMISIA DE ETICĂ A CERCETĂRII

AVIZ

Comisia de etică a cercetării din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea
„Al.

I.

Cuza”

–

Iaşi

avizează

desfăşurarea

cercetării

cu

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
propusă şi desfăşurată de ..................................................................................................................
sub coordonarea ................................................................................................................................

DATA

DECAN

RESPONSABIL COMISIE

titlul

Consimţământ informat

Titlul proiectului:

Cercetător principal/ coordonator:

Co-cercetător/ Student:

Scopul cercetării:
Explicaţi scopul general al cercetării în 1-2 propoziţii.
Descrierea cercetării
Explicaţi în 1-2 propoziţii ce se va întâmpla în timpul cercetării. Explicaţi ce veţi cere participanţilor să
completeze, un chestionar, test, să participe într-un interviu etc.
Riscurile potenţiale
Explicaţi orice potenţial risc – explicaţi ce intenţionaţi să faceţi pentru a ameliora acest risc.
Beneficii potenţiale
Explicaţi potenţialele beneficii directe, dar şi indirecte.
Costuri/ Compensaţii
Precizaţi participanţilor că nu există nici o compensaţie sau explicaţi natura compensaţiei (cum ar fi
primirea unei sume de bani sau primirea unui bilet de loterie etc.).
Informaţii suplimentare
Persoana de Contact

Daca aveţi întrebări suplimentare despre cercetare, oricând puteţi lua legătura cu cercetătorul principal/
coordonator …… ………….. la telefon/email …..

Confidenţialitate
Explicaţi semnificaţia confidenţialităţii pe care vreţi să o asiguraţi participantului.
Identitatea dvs. (ca participant la cercetare) va fi păstrată confidenţială atunci când vor fi publicate
rezultatele acestui studiu. Informaţiile obţinute în această cercetare vor fi păstrate confidenţiale. La
informaţii vor avea acces doar cercetătorii care au propus cercetarea.
Participare voluntară
Participarea la acest studiu este voluntară. Dacă decideţi să nu participaţi, acest lucru nu va afecta
……...
Vă va fi oferită orice nouă informaţie care ar putea sa apară în timpul desfăşurării studiului şi care ar
putea să afecteze decizia de a participa la studiu.
Vă va fi oferită o copie a consimţământului.
Aprobarea Comisiei de Etică
Această cercetare a fost analizată şi aprobată de Comisia de Etică a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei.
Semnături
Persoana care obţine consimţământul
Nume _____________________________Semnătură __________________Data_________

Participant la studiu
Nume _____________________________Semnătură __________________Data_________

