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Ce este plagiatul?



Plagiatul înseamnă:

Publicarea 

Sub semnătură proprie

A unor creații originale

Ale altor autori

Fără atribuirea clară a sursei
• Transmițând (implicit) mesajul că sunt creația proprie

Într-un context social în care creațiile originale sunt valorizate



Studiu de caz

• Dacă trebuie să scriu lucrarea de doctorat, dar nu 
am timp... Și rog o prietenă, Diana,  să facă o 
cercetare originală pentru mine, pe tema... „Omul 
și pisica. Un studiu sociologic”

• Cercetarea este nouă, originală

• O plătesc pe Diana pentru munca ei, la prețul 
pe care ea îl cere

• Cumpăr teza, apoi o susțin cu numele meu

• Este acesta plagiat, sau nu este?



Plagiat versus încălcarea proprietății 
intelectuale
• Cazul de mai sus satisface perfect definiția plagiatului, chiar dacă este 

consensual și autoarea a fost plătită
• Am cumpărat drepturile de distribuire și utilizare

• Nu pot cumpăra calitatea științifică de autoare / autor





Plagiatul vs. 
Încălcarea 
proprietății 
intelectuale



Cum cităm? Stilul Harvard

• În text: doar (autor, an)
• Fără titlu, link sau alte detalii!

• La sfârșitul documentului apare Bibliografie
• Lista cu detalii privind lucrările consultate
• Elaborată conform stilului Harvard

• Exemple și instrucțiuni
• Ghidul elaborării lucrării de licență în sociologie:
http://sas.unibuc.ro/ghiduri_licenta_ro
• Revista de Sociologie Aplicată – lucrări de licență publicate
http://sociologieaplicata.ro/?page_id=71
• Detalii despre stilul Harvard:
https://www.bolton.ac.uk/library/LibraryPublications/CribSheets/LibrarySeries/Harvar
d-Referencing-Short-Version.pdf

http://sas.unibuc.ro/ghiduri_licenta_ro
http://sociologieaplicata.ro/?page_id=71
https://www.bolton.ac.uk/library/LibraryPublications/CribSheets/LibrarySeries/Harvard-Referencing-Short-Version.pdf


Cum putem găsi poze 
utilizabile gratuit?

• Putem căuta pe Google specificând la Advanced 
Search că dorim să căutăm imagini „free to use or 
share”

• Putem căuta pe Google „free stock photos” și 
găsim mai multe site-uri:

• Unsplash

• Pexels 

• Pixabay







Free stock photos



Minitema 3

• http://cursuri.sas.unibuc.ro/redactare/

• Realizați o scurtă prezentare a schimbării sociale pe o temă aleasă de voi. 
Cum s-a schimbat în ultimele secole hrana, somnul, iubirea, moartea, 
războiul, medicina, moda – sau orice altceva vă interesează? Alegeți o 
perioadă și punctați, în aproximativ o pagină de text plus oricâte ilustrații și
tabele, schimbările sociale survenite.
Exemplu: http://doctorat-sociologie.ro/wpd/wp-
content/uploads/2017/11/Comunicare-Tema3-Speranta-de-viata.docx

• Trimiteți observațiile voastre la adresa comunicaresiredactare@gmail.com 
până pe 4 decembrie 2017.

http://cursuri.sas.unibuc.ro/redactare/


Cerințele principale

• Utilizați titluri / Headings

• Inserați o imagine utilizabilă gratuit (relevantă pentru subiect)
• Adăugați o legendă automată / Caption pentru imagine

• Precizați sursa imaginii

• Inserați un tabel relevant pentru subiect
• Adăugați o legendă automată / Caption pentru tabel

• Precizați sursa datelor din tabel



Informații suplimentare

• Despre titluri / Headings și stiluri de text

https://support.office.com/ro-ro/article/Ad%C4%83ugarea-unui-titlu-
%C3%AEntr-un-document-Word-9f632a5c-b33e-4b69-985b-7dcbbbb558ee

• Crearea unui cuprins automat

https://support.office.com/ro-ro/article/Crearea-unui-cuprins-%C3%AEn-
Word-882e8564-0edb-435e-84b5-1d8552ccf0c0

• Despre legende / Captions

https://support.office.com/ro-ro/article/Ad%C4%83ugarea-formatarea-sau-
%C8%99tergerea-legendelor-%C3%AEn-Word-82fa82a4-f0f3-438f-a422-
34bb5cef9c81

https://support.office.com/ro-ro/article/Ad%C4%83ugarea-unui-titlu-%C3%AEntr-un-document-Word-9f632a5c-b33e-4b69-985b-7dcbbbb558ee
https://support.office.com/ro-ro/article/Crearea-unui-cuprins-%C3%AEn-Word-882e8564-0edb-435e-84b5-1d8552ccf0c0
https://support.office.com/ro-ro/article/Ad%C4%83ugarea-formatarea-sau-%C8%99tergerea-legendelor-%C3%AEn-Word-82fa82a4-f0f3-438f-a422-34bb5cef9c81

