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585 afişări

Un profesor universitar de la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul
Universităţii Babeş-Bolyai" (UBB) este acuzat de o fostă doctorandă că i-ar fi plagiat în întregime lucrarea
de doctorat pe care acesta a coordonat-o şi ar fi publicat o carte, alături de alţii.
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Profesor de la Universitatea Babeş-Bolyai, acuzat de o fostă doctorandă că i-ar fi
plagiat în întregime lucrarea (Imagine: Shutterstock)
Valeria Gîdiu, fost doctorand la UBB, a declarat, luni, corespondentului
MEDIAFAX, că a depus o plângere la Rectoratul UBB, în atenţia Comisiei de
Etică a universităţii, dar şi la Decanatul FSEGA şi că cere retragerea cărţii
plagiate de pe piaţă.
"Sunt revoltată de această situaţie de plagiat. Eu am susţinut în ianuarie 2012 teza
de doctorat cu titlul «Academia de înalte studii comerciale şi industriale Cluj Braşov 1920 - 1950», coordonator ştiinţific fiind profesorul universitar Gheorghe
Popescu, de la FSEGA. Ulterior, în acelaşi an, am publicat teza în două volume la
Editura Grinta, acreditată la Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din
Învăţământul Superior (CNCSIS). Cu ocazia Târgului de Carte Gaudeamus am
descoperit, sâmbătă, la standul Universităţii Creştine «Dimitrie Cantemir», o
carte cu acelaşi titlu, dar semnată de Gheorghe Popescu şi alţi trei autori, apărută
în anul 2013. Am făcut o comparaţie între cele două cărţi şi am fost neplăcut
surprinsă să constat că textul din volumul meu coincide în totalitate, inclusiv ca
referinţă bibliografică, cu textul din cartea cumpărată. E incredibil. Nu m-a
consultat şi nici nu m-a anunţat nimeni dintre autorii cărţii cu privire la
publicarea acesteia. Numele meu nu apare pe lista autorilor, ci doar în
«Cuvântul Înainte», undeva la pagina 8, unde se face referire la teza mea de
doctorat. Eu sunt, aşadar, o referinţă bibliografică. Am depus o plângere la
Rectoratul UBB, în atenţia Comisiei de Etică a universităţii, dar şi la
Decanatul FSEGA", a spus Gîdiu.
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Potrivit acesteia, la elaborarea tezei de doctorat a lucrat pe un fond din cadrul Arhivelor Naţionale Cluj, fiind
primul cercetător care a studiat acest fond.
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Valeria Gîdiu a menţionat că aşteaptă din partea Comisiei de Etică a UBB retragerea de pe piaţă a cărţii lui
Gheorghe Popescu.
"Eu nu ştiu să mai fi făcut cineva aşa ceva. Dincolo de furtul intelectual, nu cred că poate fi numit profesor.
Menirea unui profesor este alta şi nu cred că un profesor trebuie să facă aşa ceva", a afirmat Valeria Gîdiu.
Aceasta a adăugat că, în afară de Gheorghe Popescu, ştie că un alt autor care apare în carte, Radu Danciu, este
decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir", iar un alt autor, Tudor
Popescu, ar fi fiul lui Gheorghe Popescu.
"Al treilea autor, Ruben Filimon, nu ştiu cine este", a precizat Gîdiu.
Gheorghe Popescu nu a putut fi contactat.
Valeria Gîdiu este lector universitar şi predă, ca şi colaborator, la Facultatea de Business a UBB.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal.
Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține
acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
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Universitarul clujan 22 apr 2013
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Ce profesori şi edituri au girat cărţile scrise în detenţie de Becali, Voiculescu, Adrian Năstase sau Cristi
Borcea. LISTA deţinuţilor care au publicat cărţi în ultimii ani

Update! Social astăzi, 10:16
Şapte dintre cele zece cărţi scrise de Dan Voiculescu în închisoare au primit recomandări de la Dumitru
Miron, decanul Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale din ASE, în timp ce două din cărţile lui
George Becali au recomandările mitropolitului Ardealului şi arhiepiscopului Constanţei. citeşte tot
Halep va juca direct în turul doi la Sydney, cu Kristina Mladenovic sau Caroline Garcia
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Sport astăzi, 09:12
Jucătoarea de tenis Simona Halep, numărul 2 mondial, este principala favorită la turneul WTA Premier de
la Sydney, unde va juca direct în turul doi, cu învingătoarea din meciul dintre sportivele franceze Caroline
Garcia şi Kristina Mladenovic. citeşte tot
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Un luptător din cadrul Statului Islamic şi-a EXECUTAT în public mama - FOTO ieri, 11:49
Un luptător din cadrul grupării jihadiste Statul Islamic şi-a executat mama în public, potrivit unui grup de
expatriaţi sirieni, relatează CNN.
Cei mai periculoşi 10 VULCANI din lume, care ar putea ucide milioane de oameni - GALERIE FOTO
Life-Inedit ieri, 16:28
Ce spune Traian Băsescu despre decizia în dosarul fratelui său Social ieri, 11:02
top 10 ştiri ale zilei cele mai citite ştiri ale lunii
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Ambasada Arabiei Saudite în Iran, incendiată de protestatari în urma execuţiei şeicului Nimr al-Nimr VIDEO
Ambasada Arabiei Saudite în Teheran a fost atacată şi incendiată, în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică, de
manifestanţi înfuriaţi de executarea liderului şiit Nimr al-Nimr în Arabia Saudită, relatează publicaţia Le Figaro.
vezi tot articolul
Ambasada Arabiei Saudite în Iran, incendiată de protestatari în urma execuţiei şeicului Nimr al-Nimr VIDEO duminică, 12:18
Atac terorist la Tel Aviv: Cel puţin două persoane au murit, iar alte şapte au fost rănite - VIDEO 1 ian 2016
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Mircea Băsescu a fost CONDAMNAT la patru ani de închisoare cu executare, pentru trafic de infuenţă.
REACŢIA fratelui lui... ieri, 09:11

EXCLUSIV - Parlamentarii vor relua discuţiile privind MAJORAREA salariilor lor: "Dacă parlamentarilor le-ar
majora salariile... ieri, 13:17

Coreea de Sud a cerut Statelor Unite armament strategic, după presupusul test nuclear nord-coreean ieri, 07:02
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