Ce este plagiatul?
Plagiatul înseamnă folosirea cuvintelor, ideilor sau figurilor create de alte persoane fără a menţiona sursa sau
proprietatea intelectuală a respectivilor autori asupra datelor mai sus menţionate, cu alte cuvinte asumarea de
către o persoană a unor informaţii care nu îi aparţin.
(http://web.mit.edu/academicintegrity/citing/whatisplagiarism.html, pagină accesată în 15.06.2012).

Autoplagiatul - expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor texte,
expresii, demonstraţii, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode ştiinţifice extrase din opere scrise, inclusiv în
format electronic, ale aceluiaşi sau aceloraşi autori, fără a menţiona acest lucru şi fără a face trimitere la sursele
originale.
Folosirea într-un manuscris a unor idei, informaţii dintr-o altă lucrare publicată presupune:
 Încadrarea acestora între ghilimele, urmate de menţionarea exactă a sursei;
 Parafrazarea acestora şi menţionarea obligatorie a sursei.
În cazul tabelelor, figurilor sau graficelor aparţinând unor alte persoane, trebuie de asemenea citată sursa şi cerut
acordul scris al acestora (autor sau editor). Consimţământul pentru publicare se cere pentru formatul tipărit, DVD
sau on-line.

Ce înseamnă să citaţi o sursă?
În cazul unei lucrări scrise:



Înseamnă să menţionaţi pe parcursul lucrării de unde provin informaţiile folosite;
Să oferiţi informaţii complete cu privire la sursă, într-un format adecvat (autor, titlu, dată etc.) ca referinţă
bibliografică, dar şi ca notă de subsol.

În cazul unei prezentări formale:


Înseamnă să recunoaşteţi pe slide-uri, tabele, grafice de unde provine informaţia.

De ce trebuie să vă citaţi sursele?





Pentru a le demonstra cititorilor dvs. că aţi realizat cercetarea;
Pentru a le acorda altora meritul pentru munca depusă;
Pentru a indica cititorilor surse ce pot fi utile pentru ei;
Pentru a le permite cititorilor să verifice sursele în cazul în care mai au întrebări cu privire la subiect.

Ce surse trebuie citate?




Sursele în versiune tipărită: cărţi, articole, reviste – orice material tipărit;
Sursele în versiune elctronică: paginile de Internet, articolele în versiune on-line, articole din baze de date etc.
Imagini, grafice, tabele, ilustraţii, fotografii (traducere şi adaptare după
http://web.mit.edu/academicintegrity/citing/whatandwhy.html, pagină accesată în 15.06.2012).

Folosirea Internetului ca sursă de informaţii

Internetul a făcut munca de cercetare mult mai uşoară facilitând accesul la informaţie. Cu toate acestea
folosirea lui presupune şi anumite responsabilităţi.
De exemplu, foarte multe pagini de Internet nu menţionează sursa, motiv pentru care mulţi utilizatori ar putea
crede că folosirea acestor pagini este gratuită şi informaţia găsită acolo poate fi folosită. Tot ce se găseşte pe
Internet a fost scris de cineva.
Dacă nu poate fi identificată nici o sursă (persoană sau organizaţie), atunci trebuie să fiţi foarte atenţi;
informaţia găsită ar putea să fie pur şi simplu părerea cuiva şi nu un fapt ştiinţific demonstrat; în acest caz
informaţia nu trebuie folosită pentru că are o calitate îndoielnică.

Ce să căutaţi la o pagină Internet?





Numele autorului;
Numele site-ului;
Numele instituţiei care sponsorizează site-ul;
Data publicării sau postării.

Foarte important!!

Informaţia de pe Internet nu este gratuită! Totdeauna trebuie parafrazată, citată, rezumată într-un mod
adecvat.
 Nu folosiţi funcţia cut şi paste pentru a copia text de pe Internet, decât dacă îl citaţi între ghilimele.
 Nu folosiţi funcţia cut şi paste pentru a copia imagini sau tabele de pe Internet decât dacă citaţi sursa.


(traducere şi adaptare după http://web.mit.edu/academicintegrity/citing/internet.html, accesată în 19.06.2012).

Cum se citează o sursă de pe Internet?

Internetul se schimbă constant, de aceea este foarte important când citaţi o sursă online să menţionaţi data la
care acel site sau pagină a fost accesată.
 Numele autorului, dacă există;
 Titlul articolului;
 Data la care a fost accesată pagina;
 Adresa URL.

Cum se citează o sursă corect?




Se numeşte sursa într-o frază introductivă;
Se folosesc ghilimele;
Se citează sursa corect.
(traducere şi adaptare după http://web.mit.edu/academicintegrity/citing/electronic-sources.html, accesată în 19.06.2012).

Ce înseamnă parafrazarea?

Parafraza înseamnă o: „expunere a conținutului unui text într-o formulare proprie (de obicei, mai amplă)”
(http://dexonline.ro/definitie/parafraza, accesat în 17.06.2012).

Pentru a parafraza se folosesc alte cuvinte (proprii) decât cele din textul original, se schimbă structura frazei,
tonul, se citează sursa.

Ce înseamnă rezumat?

Rezumatul este un text care redă aceeaşi informaţie din textul de bază, nemenţionând detalii. Acesta cuprinde
doar informaţiile esenţiale şi reprezintă de obicei un sfert din lungimea textului iniţial.
Informaţiile de mai sus au fost elaborate prin traducerea sau parafrazarea informaţiilor oferite în limba engleză
de către http://web.mit.edu/academicintegrity/citing/whatandwhy.html, pagină accesată în 15.06.2012.
Alte informaţii utile cu privire la plagiat şi diferitele modalităţi de a-l evita, puteţi găsi la următoarele adrese de
Internet:
http://web.mit.edu/academicintegrity/citing/whatandwhy.html
http://web.mit.edu/academicintegrity/citing/electronic-sources.html
http://www.eliteediting.com/blog/post.aspx?id=26
http://www.springer.com/authors/book+authors/helpdesk?SGWID=0-1723113-12-803304-0
http://www.fjsc.ro/ro/informatii/206-Ghid-impotriva-plagiatului
http://www.criticatac.ro/17313/reguli-antiplagiat-harvard/
http://plagiarism.org/plag_article_plagiarism_faq.html

