
 

The Conference is organized within the Project CNFIS-FDI-2022-0137. Institutional support for 

increasing the quality of university teaching and developing ethical culture through psycho-pedagogical training 

and ethical counseling. 

 

International Conference in Applied Ethics 

and Integrity in Doctoral Conduct and Research 
 

If you have integrity, nothing else matters. If 

you don’t have integrity, nothing else matters. 

 (Alan K. Simpson) 

 

Organizers: Center for Researches in Applied Ethics, Stefan cel Mare University of Suceava,  

in partnership with  

European Network for Academic Integrity  

LUMEN Research Center in Social and Humanistic Sciences 

 

 

The conference will be held at Stefan cel Mare University of Suceava from November 

4 to 5. 2022, in a hybrid format with sessions in English and Romanian languages, and it will 

consist of two sections dedicated to applied ethics and integrity in doctoral conduct and 

research.  The first section is addressed mostly, but not exclusively, to the first year enrolled 

PhD students and consists of trainings in Ethics of Doctoral Research offered by experts from 

European Network for Academic Integrity. The second section will cover plenary lectures given 

by senior researchers and professors dedicated to Integrity in Doctoral Conduct and Research 

as well as doctoral students presentations divided according to fundamental doctoral domains: 

 Mathematics and Natural Sciences 

 Engineering Sciences 

 Biological and Biomedical Sciences 

 Social Sciences 

 Humanities and Arts 

 Sports Science and Physical Education 

In order to access the conference venue either on-site or online, registration is necessary. 

Registration is open until October 23, except first year doctoral students who have an extended 

period until October 30. Participants will select the desired format (on-site or on-line) at the 

moment of registration. The plenary lectures will be available live on internet for registered 

participants. The accepted papers will be published in a Journal indexed in international 

scientific databases, such as ERIHPLUS, EBSCO, DOAJ.  

 

The participants can register HERE. 

 

For further information, please visit Conference page or send an email to ethicsapplied@usv.ro.  

 

 

  

https://forms.gle/XUAcFnC3JfayK1Fk7
http://ccea.usv.ro/
mailto:ethicsapplied@usv.ro


 

Scientific committee: 

 Eugenia BOGATU, Professor PhD,  State University of Moldova | MOLDOVA 

 Mihai DIMIAN, Professor PhD, Stefan cel Mare University of Suceava | ROMANIA 

 Sandu FRUNZA, Professor PhD, Babes Bolyai University, Cluj | ROMANIA 

 Eric GILDER, Professor PhD, Papua New Guinea University of Technology | PAPUA NEW 

GUINEA & Lucian Blaga University, Sibiu | ROMANIA  

 Beatrice-Gabriela IOAN, Professor PhD, Grigore T. Popa University of Medicine and 

Pharmacy, Iasi | ROMANIA 

 Barry L. JACKSON, Professor PhD, Bloomsburg University of Pennsylvania | USA 

 Claudiu MESAROS Assoc. Professor PhD, West University of Timisoara | ROMANIA 

 Adrian NIȚĂ, Researcher PhD, Romanian Academy | ROMANIA 

 Bogdan POPOVENIUC, Professor PhD, Stefan cel Mare University of Suceava | ROMANIA 

 Sana LOUE, J.D., Ph.D., M.P.H., M.S.S.A., M.A. - Professor PhD, Case Western Reserve 

University School of Medicine Cleveland, Ohio | USA 

 Laurenţiu STAICU, Professor PhD, Bucharest University  | ROMANIA 

 

Invited Speakers:  

Dr. Loue is a Professor in the Department of Bioethics and serves as the Vice Dean for 

Faculty Development and Diversity in the School of Medicine of Case Western Reserve 

University, Cleveland, Ohio. She has secondary appointments in the Departments of 

Epidemiology and Biostatistics, Psychiatry, and Global Health and at MSASS, the Mandel 

School of Applied Social Sciences. Dr. Loue holds graduate degrees in law (J.D.), 

epidemiology (Ph.D.), medical anthropology (Ph.D.), social work (M.S.S.A.), and Masters 

Degrees in education and theology.. She is also ordained as an interfaith minister. She has 

authored over 70 peer-reviewed articles and 58 book chapters, and has authored and/or 

edited 27 books 

 

 

Sandu Frunză is Professor at Babeș-Bolyai University in Cluj, Romania, doctor of 

philosophy, specializing in the philosophy of culture, values and history. He supervises 

Ph.D.s in the field of political science. His areas of interest are: religious fundamentalism, 

religion and politics, biopolitics, post-Holocaust philosophy, relational ethics, deontology, 

religious imagery in advertising, personal development and ethical counseling. His books 

and articles have been reviewed or quoted by authors and publications from Romania, Israel, 

Europe, Africa, Asia or America. He received the prestigious Award of the Romanian 

Academy (2005) and the of Bologna Professor distinction (2010). 
 

 

 

Lecturers and trainers  

Tomáš Foltýnek is lecturer at the Faculty of Informatics, Masaryk University, Czechia. He 

represents Czechia in the Council of Europe’s Pan-European Platform for Ethics, 

Transparency, and Integrity in Education. He also serves as a deputy head of the Working 

Committee on ethics in scientific and pedagogical work within the Council of higher education 

institutions in Czechia. He has been dealing with plagiarism since 2008. He was involved in 

and has led several projects on plagiarism and academic integrity. Since 2013 he has been 

organizing conferences on this topic. He is President of the Board of the European Network 

for Academic Integrity and a certified VIRT2UE research integrity trainer. 
 



 

Sonja Bjelobaba is project manager for “Research ethics courses” at the Centre for Research 

Ethics & Bioethics as well as an associate professor in Serbian, Croatian, and Bosnian at the 

Department of Modern Languages the Uppsala University. She is vice-president of European 

Network for Academic Integrity (ENAI) and coordinator of the Erasmus+ strategic 

partnership project Bridging Integrity in Higher Education, Business and Society. She 

defended her thesis at the University of Gothenburg where she, as an educational developer, 

taught research integrity and other courses for faculty relating to teaching and learning in 

higher education. Her research focus on academic integrity in the Balkans and in Sweden. 
 

 

 

 

Ansgar Schäfer is an independent consultant and trainer for academic integrity especially 

plagiarism prevention. He also works as senior science manager for quality assurance and 

teaching development at University for Applied Sciences in Konstanz, Germany. Formerly he 

coordinated the plagiarism prevention project Refairenz (2014-2016) as well as European 

Network for Academic Integrity (2016-2019) at the University of Konstanz. He is experienced 

in research, teaching, consulting and training in higher education institutions. Current focus 

of work: quality assurance, didactics, organizational and process development, strategy.



 

Conferința este organizată în cadrul Proiectului CNFIS-FDI-2022-0137. Suport instituțional pentru 

creșterea calității actului didactic universitar și dezvoltarea culturii etice prin formare psihopedagogică și 

consiliere etică. 

Conferința Internațională de Etică Aplicată 

și Integritatea în conduita și cercetarea doctorală 
 

Dacă ai integritate, nimic altceva nu contează. 

Dacă nu ai integritate, nimic altceva nu contează. 

 (Alan K. Simpson) 

 

Organizatori: Centru de Cercetări în Etică Aplicată, Universitatea „Stefan cel Mare” din 

Suceava  

în parteneriat cu  

Rețeaua Europeană pentru Integritate Academică 

Centrul De Cercetări Socio-Umane LUMEN 

 

Conferința se va desfășura la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava în perioada 4-5 

noiembrie 2022, într-un format hibrid cu sesiuni în limbile engleză și română, și va consta din 

două secțiuni dedicate eticii aplicate și integrității în conduita și cercetarea doctorală. Prima 

secțiune se adresează în mare parte, dar nu exclusiv, studenților doctoranzi înscriși în anul I și 

constă în traininguri în Etica cercetării doctorale oferite de experți din Rețeaua Europeană 

pentru Integritate Academică. A doua secțiune va acoperi prelegeri plenare susținute de 

cercetători și profesori seniori dedicate integrității în conduita și cercetarea doctorală, precum 

și prezentări ale studenților doctoranzi împărțite în funcție de domeniile fundamentale de 

doctorat: 

 Matematică și științele naturii 

 Științe inginerești 

 Științe biologice și biomedicale 

 Științe sociale 

 Științe Umaniste și Arte 

 Știința sportului și educației fizice 

Pentru participarea fie la fața locului, fie online, este necesară înregistrarea. Înscrierile sunt 

deschise până pe 23 octombrie, cu excepția doctoranzilor din anul I care au o perioadă 

prelungită până la 30 octombrie. Participanții vor selecta formatul dorit (on-site sau on-line) în 

momentul înscrierii. Prelegerile plenare vor fi disponibile live pe internet pentru participanții 

înscriși. Lucrările acceptate vor fi publicate într-un Jurnal indexat în baze de date științifice 

internaționale, precum ERIHPLUS, EBSCO, DOAJ. 

 

Participanții se pot înscrie AICI. 

 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați pagina conferinței,  

                     sau să trimiteți un email la  ethicsapplied@usv.ro.  

 

  

https://forms.gle/XUAcFnC3JfayK1Fk7
mailto:Pagina%20conferinței
mailto:ethicsapplied@usv.ro


 

Comitetul științific: 

 Eugenia BOGATU, profesor dr.,  Universitatea de Stat | MOLDOVA 

 Mihai DIMIAN, profesor dr., Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava | ROMANIA 

 Sandu FRUNZA, profesor dr., Universitatea „Babes Bolyai” din Cluj-Napoca | ROMANIA 

 Eric GILDER, profesor dr., Papua New Guinea University of Technology | PAPUA NEW 

GUINEA & Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu | ROMANIA  

 Beatrice-Gabriela IOAN, profesor dr., Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. 

Popa” | ROMANIA 

 Barry L. JACKSON, profesor dr., Universitatea Bloomsburg din Pennsylvania | USA 

 Claudiu MESAROS conferențiar, Universitatea de Vest din Timișoara | ROMANIA 

 Adrian NIȚĂ, cercetător șt. prin. dr., Romanian Academy | ROMANIA 

 Bogdan POPOVENIUC, profesor dr., Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava | 

ROMANIA 

 Laurenţiu STAICU, profesor dr., Universitatea din București | ROMANIA 

 

 

Vorbitori invitați:  

Dr. Loue este profesor la Departamentul de Bioetică și prodecan pentru Dezvoltarea 

Facultății și Diversitate la Școala de Medicină a Universității Case Western Reserve, 

Cleveland, Ohio. Ea are funcții secundare în Departamentele de Epidemiologie și 

Biostatistică, Psihiatrie și Sănătate Globală și la MSASS, Școala de Științe Sociale Aplicate 

Mandel. Dr. Loue deține diplome de licență în drept (J.D.), epidemiologie (doctorat), 

antropologie medicală (doctorat), asistență socială (M.S.S.A.) și diplome de master în 

educație și teologie. Ea este, de asemenea, hirotonită ca ministru interconfesional. Ea a scris 

peste 70 de articole peer-reviewed și 58 de capitole de carte și a fost autoarea și/sau editoarea 

a 27 de cărți. 

 

 

 

Sandu Frunză este profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, România, doctor în 

filosofie, specializarea filosofia culturii, valorilor și istoriei. El conduce doctoranzi în 

domeniul științelor politice. Domeniile sale de interes sunt: fundamentalismul religios, 

religia și politica, biopolitica, filosofia post-Holocaust, etica relațională, deontologia, 

imaginea religioasă în publicitate, dezvoltarea personală și consilierea etică. Cărțile și 

articolele sale au fost revizuite sau citate de autori și publicații din România, Israel, Europa, 

Africa, Asia sau America. A primit prestigiosul Premiu al Academiei Române (2005) și 

distincția de profesor de la Bologna (2010). 
 

 

 

Lectori și formatori 

 

Tomáš Foltýnek este lector la Facultatea de Informatică a Universității Masaryk, Cehia. El 

reprezintă Cehia în Platforma Pan-Europeană pentru Etică, Transparență și Integritate în 

Educație a Consiliului Europei. De asemenea, este șef-adjunct al Comitetului de lucru pentru 

etică în activitatea științifică și pedagogică din cadrul Consiliului instituțiilor de învățământ 

superior din Cehia. Se ocupă de problema plagiatului din 2008. A fost implicat și a condus 

mai multe proiecte privind plagiatul și integritatea academică. Din 2013 organizează 

conferințe pe această temă. Este Președintele Consiliului de Administrație al Rețelei 

Europene pentru Integritate Academică și formator certificat VIRT2UE privind integritatea 

în cercetare. 
 



 

Sonja Bjelobaba este manager de proiect pentru „Cursurile de etică a cercetării” la Centrul 

pentru Etică și Bioetică a Cercetării, precum și profesor asociat de sârbă, croată și bosniacă la 

Departamentul de Limbi Moderne de la Universitatea Uppsala. Ea este vicepreședinte al 

Rețelei Europene pentru Integritate Academică (ENAI) și coordonatoare a proiectului de 

parteneriat strategic Erasmus+ Bridging Integrity in Higher Education, Business and Society. 

Și-a susținut teza la Universitatea din Göteborg unde, în calitate de dezvoltator educațional, a 

predat integritatea cercetării și alte cursuri legate de predarea și învățarea în învățământul 

superior. Cercetările ei se concentrează pe integritatea academică în Balcani și în Suedia. 
 

 

 

 

Ansgar Schäfer este consultant și formator independent pentru integritate academică, în 

special prevenirea plagiatului. De asemenea, lucrează ca manager științific senior pentru 

asigurarea calității și dezvoltarea predării la Universitatea de Științe Aplicate din Konstanz, 

Germania. Anterior a coordonat proiectul de prevenire a plagiatului Refairenz (2014-2016), 

precum și Rețeaua Europeană pentru Integritate Academică (2016-2019) la Universitatea din 

Konstanz. Are experiență în cercetare, predare, consultanță și formare în instituții de 

învățământ superior. 


