
Ghid de norme etice privind utilizarea tehnologiilor bazate pe internet 

pentru accesarea resurselor de învățământ oferite prin platforme informatice 

 

 

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 (ASE) dispune de platforma de învăţământ on 
line, de tip Blended Learning (www.online.ase.ro), care este configurată pentru toate programele de 
studii universitare, de licentă: cu frecvenţă (IF), la distanţă (ID), cu frecvenţă redusă (IFR) și 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 la forma de învățământ ID este 
elaborat în conformitate cu Codul de etică și deontologie universitară al ASE şi cu prevederile Legii 
Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu completările și modificările ulterioare.  

Art.4 Scopul prezentului ghid este de a stabili principiile, regulile şi normele etice în baza cărora 
studenţii înscrişi la programele de studiu formele 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 formele ID şi IFR, 
atât din Bucureşti, cât şi din centrele teritoriale ale ASE, se angajează să utilizeze corespunzător baza 
materială pusă la dispoziţie de către universitate, pe tot parcursul procesului de pregătire.   

Art.6 În utilizarea platformei www.online.ase.ro, precum și a altor platforme video, pentru care ASE 
asigură achiziția de licențe (Zoom, GoogleMeet, Microsoft Teams, Discord etc.), pentru desfășurarea 
activităților didactice la învăţământul la distanţă şi cu frecvenţă redusă se va evita orice conflict de 
interese, funcţionând doar în condiţiile legii şi în concordanţă cu misiunea declarată. Utilizatorii 
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. 

Art.8 Utilizarea de către studenții înscriși la programele de studiu ID-IFR, a resurselor de învăţământ 
şi a tehnologiei Internet, în spaţiile comune ale ASE se realizează cu respectarea Regulamentului 
privind protecția datelor personale – GDPR.  

Art. 9 În situații de excepție generate de motive temeinic justificate, Senatul ASE/Consiliul de 
Administraţie al ASE aprobă reglementări proprii, prin care se stabilesc modalităţile de desfăşurare a 
activităţilor didactice, evaluarea cunoștințelor, precum și modul de utilizare a resurselor de 
învăţământ şi a tehnologiei Internet, astfel încât să fie asigurată calitatea procesului didactic.   

 



Capitolul 2 – Drepturile şi îndatoririle studentului de la ID-IFR  

Art.10 Studenţii înscrişi la programele de studiu ID-IFR au drepturi şi îndatoriri care decurg din 
legislaţia generală în vigoare, din Carta şi Regulamentele ASE, precum şi din prevederile contractului 
de şcolarizare. 

Art.11 Drepturile studenţilor înscrişi la programele de studiu ID-IFR: 

1. să beneficieze de prevederile Legii nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Cartei universităţii şi prezentului regulament, precum și de 
prevederile Codului studentului 

2. să folosească gratuit, în procesul de învăţământ, laboratoarele, amfiteatrele, sălile de cursuri 
şi seminarii, sălile de lectură, bibliotecile, punctele informatice, bazele şi sălile sportive şi 
celelalte mijloace puse la dispoziţia lor de către ASE  

3. să participe la activităţi ştiinţifice studenţeşti, concursuri profesionale, activităţi sportive din 
cadrul universităţii 

4. să facă parte din organizaţii studenţeşti 

5. să beneficieze de acces pe pagina personală și/sau site-ul ASE, la planul de învățământ și 
fișele de disciplină înainte de începerea fiecărui an universitar 

6. să utilizeze reţeua Internet, alte platforme video, pentru care ASE asigură achiziția de licențe 
(Zoom, GoogleMeet, Microsoft Teams, Discord etc.), precum şi tehnica de calcul şi 
multimedia aflată în dotarea laboratoarelor de informatică sau a altor spaţii de învăţământ 
dotate cu echipamante hardware şi produse software;  

7. să acceseze suporturile 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. Resursele sunt disponibile studentului, după înregistarea acestuia în aplicaţia Pagina 
personală și obținerea datelor de conectare la rețeaua Intranet a ASE; 

8. să fie informați, prin intermediul aplicaţiei Pagina personală, cu privire la programarea 
activităţilor didactice, a examenelor şi a verificărilor pe parcurs, precum şi a altor informaţii 
furnizate de secretariatele facultăţilor; 

9. să beneficieze de comunicarea bidirecţională cu coordonatorul de disciplină sau tutore, prin 
intermediul instrumentelor electronice de comunicaţie (e-mail, forumuri de discuţii, platforma 
Blended Learning, videoconferinţe, chat etc). 

Art.12 Îndatoririle studenţilor înscrişi la programele de studiu forma ID-IFR: 

1. să respecte prevederile Legii nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale Cartei universităţii, ale prezentului regulament şi ale altor reglementări emise 
de organismele decizionale ale universităţii, precum și prevederile Codului studentului 

2. să semneze contractul anual de studii/şcolarizare şi să respecte prevederile acestuia 

3. să citească fișa disciplinei și să își îndeplinească obligațiile prevăzute în aceasta 

4. să se pregătească şi să participe activ la activitățile de tutorat, evaluare pe parcurs și activități 
aplicative asistate, precum şi la verificările periodice cerute de sistemul creditelor 
transferabile; 



5. să nu introducă, în cadrul laboratoarelor de informatică, produse informatice proprii, cu 
excepţia aplicaţiilor informatice dezvoltate în cadrul activităţilor asistate (AA), prevăzute în 
planul de învăţământ; 

6. să păstreze confidenţialitatea asupra numelui de utilizator şi a parolei, prin intermediul cărora 
accesează platforma de e-learning a ASE 

7. să utilizeze resursele hardware și software aflate în dotarea laboratoarelor din cadrul ASE, 
exclusiv în cadrul procesului de pregătire aferent programului de studiu la care este înscris; 

8. să utilizeze resursele materiale și logice care îi sunt puse la dispoziție în cadrul laboratoarelor 
de informatică, a celor de limbi străine, sau a celor de specialitate, într-o manieră care să nu 
prejudicieze integritatea acestora 

9. să promoveze evaluările cunoştinţelor în cadrul sesiunilor prevăzute de regulamentele în 
vigoare 

10. să verifice situaţia şcolară după fiecare evaluare şi la sfârşitul fiecărui an universitar; 

11. să consulte permanent site-ul universităţii (www.ase.ro), precum şi pagina electronică 
personală, unde sunt publicate rezultatele şcolare şi alte informaţii utile; 

12. să anunţe în scris secretariatul facultăţii cu privire la orice modificare a datelor sale personale 
şi de contact (nume, domiciliu, număr de telefon, adresă de e-mail etc.); 

13. să manifeste comportament civic şi respect faţă de cadrele didactice, colegii de grupă, an şi 
facultate, precum şi faţă de membrii comunităţii universităţii şi din afara acesteia; 

14. să respecte regulile de prevenire şi stingere a incendiilor şi de apărare civilă;  

15. să participe la procesul de colectare selectivă a deşeurilor din universitate; 

16. să se legitimeze, la cerere, în spaţiile universităţii; 

17. să achite la timp obligaţiile financiare faţă de universitate, utilizând modalitatea de plată 
stabilită de către Consiliul de Administraţie; 

18. să se implice în combaterea promovării frauduloase a evaluărilor;  

19. să nu folosească mijloace de promovare frauduloasă a examenelor şi să nu utilizeze surse 
nedeclarate; în caz contrar va fi sancţionat conform prezentului regulament, cu exmatricularea 
fără drept de reînmatriculare în ASE.  

 

Capitolul 3 – Abateri şi sancţiuni 

Art.13 Se consideră abatere de la normele etice, următoarele: 

1. Deteriorarea şi provocarea de prejudicii, cu vinovăţie, a patrimoniului material, informaţional 
şi informatic al ASE.  

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 ASE 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. 

Art.14 Încălcarea prevederilor prezentului ghid atrage după sine, sancţiuni prevăzute în 
Regulamentul privind activitatea didactică pentru studiile universitare de licență. 

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. 

 

 

Extras din Hotărârea Senatului ASE nr. 542/ 04.11.2020, cu privire la aprobrea Ghidului de 
consiliere a studenților în parcurgerea programelor de studiu ID-IFR.   


