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 Chiar dacă activitatea Universității Ecologice din București a cunoscut modificări 
semnificative datorate condițiilor epidemiologice generate la nivel mondial de virusul SARS-
COV2, ca o caracteristică generală, membrii comunităţii noastre academice au respectat întocmai 
dispoziţiile legale în vigoare, Codul de Etică şi Deontologie Universitară și prevederile Cartei 
UEB.  

Colegii noștri şi-au exercitat profesia şi funcţiile deținute cu onestitate, cu bună-credinţă, 
respect, responsabilitate și onoare, tratând în mod echitabil şi corect, atât pe studenţi cât și pe 
colegi. 
 În Universitatea Ecologică din București, de la ultimul raport anual al comisiei, nu au fost 
semnalate cazuri de discriminare, conflicte de interese, cazuri de incompatibilitate sau acte de 
corupţie. 
 Cadrele didactice din Universitatea Ecologică din București au aplicat în mod obiectiv 
criteriile de evaluare a competenţei profesionale, de notare şi apreciere a studenţilor, iar evaluarea 
meritului s-a făcut în exclusivitate în funcție de rezultatele obținute de fiecare persoană în parte. 
 În cazul personalului didactic, meritul a fost stabilit, în principal, în funcţie de: calitatea 
activităţilor didactice, participarea la contracte de cercetare, la conferinţe, simpozioane şi alte 
acţiuni interne şi internaţionale, la elaborarea şi publicarea de cursuri, monografii, studii, articole. 
 Din fericire, în perioada prezentată comisia nu a avut de analizat nici măcar o faptă de 
încălcare a Codului de Etică și Deontologie Universitară. 
 În finalul prezentului Raport, Comisia de etică universitară recomandă să se continue 
exercitarea cu bună-credință a activităților în toate facultățile Universității Ecologice din 
București, astfel încât să se mențină și pe viitor respectarea eticii şi deontologiei profesionale 
universitare de către toți membrii comunității noastre academice. 
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