De ce trebuie uneori să copiem în facultate noastră?
„Să copiezi nu este un lucru corect faţă de profesor, faţă de colegi şi în primul rând faţă de tine.
Dar dacă, totuşi, se copiază, probabil că sunt unele materii, ştiinţe, care nu ne-ar folosi mai
departe în carieră şi sunt foarte greu de înţeles. Studenţii de la majoritatea facultăţilor se bazează
pe copiat.”
„Trebuie să copiem pentru a nu mai avea restanţe, pentru o notă mai bună, pentru o bursă, cămin,
etc. Depinde de interesul fiecăruia.”
„A copia nu e un lucru onest, nici faţă de tine ca persoană, nici faţă de colegi, nici faţă de
profesori. Copiatul este un furt, un şantaj, dar în zilele noastre este „la modă”. În facultatea
noastră se copiază; şi, în general, cine nu copiază pierde mai mult la notă decât cel care copiază.
Susţin această idee prin exemple clare, fiind pusă în asemenea situaţii. Consider că ar trebui să se
ajungă la un consens şi să susţinem toţi următoarea idee: copiatul este „meseria” unui om fără
valoare, fals; iar noi trebuie să fim diferiţi de aceştia.”
„În primul rând pentru că sunt persoane care iau bursă pe copiat şi alţii se zbat să ia un examen.
În final eu ajung cu restanţă şi concluzia este că nu am învăţat, iar celălalt este un elev eminent.”
„Chiar dacă reprezintă un risc, riscăm şi dacă nu copiem.”
„Nu este bine să se copieze deoarece eu, în calitate de student cu taxă am dreptul să fiu evaluat
obiectiv împreună cu ceilalţi colegi ai mei. Un profesor care permite să se copieze MĂ FURĂ
deoarece EU îl plătesc să îmi ţină cursul respectiv. Dacă acceptăm să se copieze înseamnă că ne
complacem într-un sistem defectuos.”
„Se copiază doar într-o singură situaţie, asta după părerea mea [alt student cu taxă]. Din cele 25
de examene unul singur îl am luat prin copiat, deoarece profesorul nu accepta răspunsurile decât
identice, ca în cursul predat. Eu nu sunt capabil să tocesc foarte mult şi astfel singura soluţie a
fost să copiez pentru a promova. Încercasem la parţial să rezolv subiectele explicând procesele
cu ale mele cuvinte şi am luat nota [ce notă a luat], deşi tratasem toate subiectele. Se mai
copiază şi pentru că aceasta este o afacere prin cămine şi pe net apar mereu reclame la căşti,
coliere, hands-free de copiat pentru examene, toate contra cost, şi cum timpul este bani, unii
preferă să plătească preţul unui mecanism de copiat şi nu „îşi irosesc” timpul învăţând.”
„În facultate putem spune că ar trebui să copiem în cazul unor materii care nu sunt relevante
pentru ceea ce ne-am propus venind la facultatea respectivă; sau în cazul în care suntem forţaţi
de împrejurări – există profesori care te promovează doar dacă la examen reproduci cuvânt cu
cuvânt cursul.”
„”Trebuie” să copiem în facultate uneori pentru că sunt anumite probleme care nu ne ajută mai
departe şi care nu au nici o legătură cu profilul nostru. Sau nu am timpul necesar să învăţ tot şi
îmi pică la examen exact ce nu ştiam. Iar alţii care nu învaţă nimic, culmea că sunt cei mai buni.”
„Nu trebuie să copiem în facultate, dar uneori probabil că o faci pentru că profesorul permite,
ceilalţi o fac, şi atunci te gândeşti că ei o să ia note mai mari decât tine, pe copiat.”
„Nu ştiu dacă „trebuie” să copiem în facultatea noastră, însă cei mai mulţi o fac din cauza
faptului că vor cu orice preţ să promoveze examenele („integralist blindat”). Am copiat la
examenele unde profesorul a ieşit afară din sală. Am tras cu ochiul la coleg (care bineînţeles că

era blindat cu fiţuici - nu că aş fi avut încredere în capacităţile lui), deoarece, spre „ruşinea” mea
de studentă, nu am suficient sânge rece pentru a face asta !”
„Părerea mea este că nu trebuie să se copieze în facultate.”
„Pentru că:
- uneori nu putem reţine anumite cunoştinţe din cadrul unui obiect de studiu,
- uneori suntem superficiali şi nu ne pregătim din timp sau nu învăţăm suficient.”
„În condiţiile în care copiatul este permis, unii vor fi tentaţi să-şi asigure şanse egale cu cei care
copiază, decât să piardă timp învăţând şi să ia note mai mici.”
„Cred că, psihologic vorbind, multă lume copiază din spiritul „de turmă”.
„Consider că nu trebuie să copiem, este doar alegerea noastră dacă ne pregătim bine pentru un
test sau alegem să folosim timpul în alt mod.”
„Poate pentru că avem prea multe informaţii şi prea puţin timp într-un semestru ca să acumulăm
toată materia.”
„Trebuie să copiem uneori, şi mulţi dintre noi fac asta, pentru că nu învăţăm sau, eventual, nu ne
place o materie şi nu o putem învăţa. Dar nu se pune problema că „trebuie”, ci că.... asta se
întâmplă.”
„Cred că trebuie să copiezi pentru simplul fapt că nu eşti pregătit, că nu vrei să te pregăteşti,
pentru adversitatea pe care ţi-o crează disciplina, sau profesorul (profesoara) respectiv(ă)”.
„Deoarece unii profesori te pică la examen chiar dacă tu ai învăţat şi ai înţeles materia, şi e de
preferat decât să memorezi mot a mot toate cursurile”.
„Nu prea sunt fan al copierii. Dacă ar trebui să copiez, aş face acest lucru la un profesor care îţi
cere tot ce are în curs cuvânt cu cuvânt şi care dacă schimbi un cuvânt din text cu un sinonim te
pică. Dar nu cred că aş apela la copiat nici atunci. O soluţie ar fi o discuţie cu acel profesor,
pentru a afla pe ce pune accent şi ce notează în lucrări.
„Nu se pune problema că trebuie copiat, numai că uneori se recurge la această metodă pentru că
materia este prea grea sau nu este înţeleasă.”
„Uneori copiem pentru că nu ne place materia respectivă, sau ne este lene să învăţăm.
„Nu ştiu dacă este chiar necesar să copiem la examene, dar acest lucru se practică, mai ales la
materiile la care profesorii sunt mai toleranţi. Adică la aceia care nu fac pe „poliţiştii” în timpul
examenelor. Astfel, elevilor le vine mult mai uşor să copieze decât să „piardă vremea” şi să
înveţe. Acest lucru nu este corect, mai ales pentru aceia care învaţă cu adevărat şi se trezesc la
final fiind la egalitate cu cei care nu ştiu nimica.”
„Nu trebuie să copiem. Se copiază dacă nu ai interes pentru o anumită materie. Dacă aş fi putut
copia, aş fi copiat la materia cea mai nesuferită din facultate, [denumirea materiei]. A fost o
tortură pentru mine să tocesc, de fapt nu am suferit-o din prima zi. Dacă mă implicam mai mult,
poate găseam şi ceva logic, dar...”

„În facultate există uneori tendinţa de a copia pentru că materia este de neînţeles şi pentru că
studenţii au prea puţin timp la dispoziţie pentru a-şi acoperi „golurile” necesare înţelegerii acelei
materii”.
„Considerăm că sunt unele lucruri neimportante şi nu are nici o importanţă dacă le învăţăm.”
„Copiezi atunci când nu te interesează un anumit subiect şi probabil că aste te ajută să treci mai
departe prin facultate, mai ales atunci când facultatea se pare că promovează copiatul. Nu ştiu,
pentru că nu mă interesează atât de mult problema copiatului. Mă interesează cum mă pregătesc
eu, nu dacă altcineva copiază.”
„NU ar trebui deloc să copiem în facultate ! Sau dacă există oameni care efectiv nu pot memora
(nu au capacitatea sau antrenamentul de reţine) o anumită materie care lor nu li se pare de folos,
atunci aceştia nu au ca alternativă decât să apeleze la această tehnică neonestă. Acest prost obicei
poate veni din liceu (dacă doar asta au făcut în liceu nu au cum să se descurce cu învăţatul la un
nivel superior care este facultatea).”
„Personal, consider că nu „trebuie” (în sens de regulă, impunere) să copiem măcar o dată în
facultate. Dar „trebuie” (în sensul că este necesar) uneori să copiem pentru că ne uşurează
munca, ajungem la o notă mai mare mai uşor, mai repede, cu mai puţin efort. Aşadar trebuie să
copiem din punct de vedere al unei discuţii între colegi (nu cred că există studenţi care nu au
copiat niciodată, măcar la un test), dar nu trebuie să copiem din punct de vedere al corectitudinii
faţă de regulile oricărei instituţii de învăţământ, pentru a fi mai sus pe necinstite, pentru ca
diploma să releve adevărata valoare, nu neapărat în raport cu ceilalţi (care, de cele mai multe ori,
ştiu când şi cine copiază). De exemplu un/o student(ă) bun(ă) care chiar învaţă şi îl duce capul,
nu doar care are note mari, poate să nu aibă timp să înveţe aproape deloc pentru un examen.
Atunci el „trebuie” (sens 2) să copieze pentru a lua 5, ca astfel – învăţând după examen – să aibă
posibilitatea de a merge la măriri, dacă merită mai mult, unde va arăta dacă merită sau nu măcar
acel 5, sau dacă merită mai mult, iar prima dată a fost doar un accident că nu a învăţat (a avut
multe alte probleme care nu i-au lăsat timp).”
„Nu trebuie să copiem, o facem doar pentru a ne minţi. Dacă nu suntem capabili să urmăm o
facultate cu tot ceea ce implică ea, atunci ar fi mai bine să nu o urmăm deloc.”
„Nu trebuie să copiem în facultate. Aceasta este regula. Iar excepţia care o întăreşte: în cazul în
care profesorii vor să facem copy-paste după cursuri, fără să ne exprimăm liber.”
„Asa cum îi spune si denumirea, facultatea este facultativă...adica este doar pentru cei cu
adevarat buni, cei care chiar vor să înveţe. Fără excepţie ! Iar in momentul in care te hotarasti sa
vii la facultate, iti asumi aceasta responsabilitate: DE A INVATA. Un student care copiaza nu
poate fi numit student si nu merita nici un fel de respect. Din pacate, putini sunt aceia care
inteleg acest lucru. Multi vor sa para cat mai "smecheri", considerandu-se superiori prin faptul ca
trec un examen prin copiat (si, vai !, si cu o nota mare), altii - incapabili sa invete foarte bine –
fac toate eforturile de a lua note mari prin orice mijloace, pentru ca le-a promis "mama si papa"
ca, daca au note mari, vor aranja sa lucreze intr-un loc cat mai bun (evident, prin relatii). Si in
felul asta, ajungem sa fim condusi de impostori, de adevarati impostori, pe care, nu numai ca nu
ii intereseaza absolut deloc de ceilalti, pentru care nu ar ridica nici un bat de jos, dar care vor
ajunge sa ii submineze, in timp, pe cei inteligenti, dar fara anumite posibilitati. Ceea ce e foarte
trist ! Tocmai de aceea NU TREBUIE SA COPIEM IN FACULTATEA NOASTRA. Trebuie sa
fim onesti, si sa incercam, chiar daca nu ne place ceea ce facem, chiar daca ne dam seama ca am
luat-o pe un drum gresit (daca am intrat in hora, trebuie sa terminam, nu ?), sa avem demnitate
pana la final !”

„Tocmai ma pregateam sa va raspund si eu la aceasta intrebare pentru ca si eu am lipsit la acest
seminar, dar am vazut acest ultim mail si pot spune ca sunt chiar gandurile mele. NU TREBUIE
SA COPIEM IN FACULTATE!!! Tocmai de aceea se numesc "studii superioare": ca sa se faca
o diferenta clara intre puterile fiecaruia.„
„De la sfarsitul anului I de cand a aparut in peisaj acest fenomen (odata cu examenele [se
menţionează denumirea examenelor] - prietenii stiu de ce) l-am rasucit pe toate partile si cred ca
m-am saturat de subiectul asta, dar pentru ca discutia e mediata de un prof (asta chiar e o
noutate) fac un ultim efort si repet pt a 9563213 oara mesajul: NU AR TREBUI SA COPIEM
SUB NICIO FORMA IN FACULTATE. Numai ca sistemul tolereaza acest fenomen iar
mentalitatea de turma il promoveaza.
Mereu studentii ii acuza pe profi ca nu sunt destul de vigilenti, nementionand lipsa de curaj in a-i
denunta in flagrant pe copiatori. Mereu profii vin cu scuza ridicola (sa nu zic groteasca, absurda,
stupida, etc) ca ei nu fac politie la facultate, neavand nici cel mai mic respect sau preocupare pt
munca studentilor si corectitudinea evaluarii.
Mereu studentii acuza lipsa timpului necesar pregatirii, a interesului pt anumite materii sau
necesitatea memorarii inutile a cursurilor, de parca i-a obligat cineva sa vina la facultate sau e
musai sa obtina o diploma in plus, mai ales daca nu le place ce fac. Daca nu iti place facultatea
respectiva, cu tot ce presupune ea, esti liber sa pleci.
Mereu se pune problema bursei si a caminului fara de care unii dintre noi nu am putea urma o
facultate. Interesant e ca cei ce copiaza, cel putin asa am observat eu, au mijloace materiale
suficiente pt a urma o facultate, dar [aprecieri asupra celor care copiază sistematic] cred ca li se
cuvine totul si ocupa un loc la camin fara a sta efectiv acolo sau cheltuiesc banii din bursa pe
distractie [aprecieri ce fel de distracţii] in timp ce altii isi vand animalul din batatura pt plata
regiei (caz real - anul I bio). Cei saraci nu prea isi permit un handsfree cu microcasca....
Fenomenul fiind generalizat, caci ma indoiesc ca sunt studenti care nu au copiat niciodata, cred
ca se discuta mai mult despre proportia in care se copiaza, caci sunt doua categorii de studenti:
cei ce copiaza ocazional si xeroxurile (care se impart si ele in xeroxuri ce copiaza pt a trece si
cele care urmaresc doar note mari, adesea cele mai mari si implicit aprecierea profilor).
Cu respect, un student care a copiat la un singur examen”.
„Nu cred ca atunci cand copiezi, la orice materie, poti folosi ca scuza faptul ca e prea mult de
invatat, ca nu ai timp (decat in cazul in care lucrezi full-time, pentru unele persoane care nu fac
fata oboselii), ca se cere prea mult in prea putin timp. consider ca in facultatea noastra nu am
avut nici o astfel de materie, ci poate doar materii mai putin folositoare pentru profilul nostru
[denumirea materiei] si pentru oricare din materiile din acesti trei ani, a fost timp destul de
invatat, pentru cine chiar a vrut, singura problema mai fiind obiectivitatea (sau lipsa) unor
profesori, care considera ca, cu motiv sau fara, pur si simplu trebuie sa aiba restantieri. probabil
ii face sa se simta mai importanti, crezand ca astfel studentii ii plaseaza la un nivel mai inalt fata
de alti profesori, pentru ca cer mai mult.dar de fapt, se aleg doar cu injuraturi si lipsa de respect,
nu poti simti respect pentru un prof subiectiv. Asadar, nu avem scuza pentru orice copiere, doar
ca uneori te enerveaza notele mai mari ale unora care copiaza fata de notele celor care invata.
Si, intr-adevar unii copiaza, pentru ca profesorii se fac ca nu vad.”
„Cum spuneam si in raspunsul meu de la facultate "copiatul a devenit o afacere". Pe acest site,
cum intrati, pe prima pagina sunt DOAR casti pentru copiat! [adresa site-ului]. Si acest este doar
primul rezultat aparut dupa o cautare pe Google. Cei ce au aceste site-uri in general isi fac

reclama prin afise lipite in campusurile studentesti... Daca intr-o grupa de studenti unul isi
cumpara asa ceva vor mai fi tentanti cel putin inca o mica parte sa faca acelasi lucru.”
„Tin neapart sa contrazic studentul care a postat ultimul mesaj. Inca de la inceput, mesajul lui
deonta o lipsa de respect fata de cadrele didactice prin apelativul "profi". Scrie cu litere mari
"NU AR TREBUI SA COPIEM SUB NICIO FORMA IN FACULTATE"- un bun indemn de
urmat dar daca vine de la "un student care a copiat la un singur examen" valoarea lui e 0. Daca el
se crede curat sau impacat tin sa ii transmit ca este la fel de vinovat ca si unul care a copiat la
toate examenele deoarece o infractiune se pedepseste la fel dchiar daca ai savarsit-o o data sau de
mai multe ori.
Nu este posibil ca sistemul facultatii noastre sa promoveze acest lucru.
Nu prea inteleg cum vine cu mentalitatea de turma. Adica cineva spune ca a copiat la un examen
si ceilalti il urmeaza? Nu-i aduc aminte sa se fi intamplat asa ceva la sectia noastra.
Nu cred ca domnii sau doamnele profesoare nu au "nici cel mai mic respect sau preocupare pt
munca studentilor si corectitudinea evaluarii" si da este adevarat ca ei nu fac politie. Fac si dansii
ce pot face omeneste (aduc supraveghetori, nu ne lasa sa intram cu alte materiale, nu ne lasa cu
nimic in banci) Ce ati vrea sa fie camere de luat vederi ca la examenul pentru permis? :)) Iar
afirmatia cum ca exista unii profesori care efectiv ne-au lasat sa copiem nu stiu de unde este
scoasa.
Cel mai bine ar fi sa le spunem lucrurilor pe nume si sa nu ne mai invartim in jurul cozii. Care
profesori au lasat sa se copieze in aceasta facultate? Care stundeti au copiat in aceasta faculate?
Toata lumea in sus si in joc ca se copiaza. Cine a fost prins copiind? Nu stiu daca sunt 1,2,3 care
au fost prinsi. E nevoie de dovezi pentru a sustine o asa grava afirmatie!
NE FACEM FACULTATEA DE RAS! Putem rezolva problema asta intre noi, in familie, nu sa
urlam sa ne stie toata universitatea mai ales ca nu sunt destule probe pentru a demonstra acest
lucru.
Apoi ar mai fi problema cu studentii care copiaza de 10. Cum poti sa te duci, sa nu sti nimic, sa
copiezi tot si sa iei 10? Chiar nu te suprinde nimeni in 2-3 ore de copiat? Sa zicem ca in cazul
acesta ar putea intra cei care copiaza cu hands-free dar sunt practic imposibile sansele sa copieze
asa perfect incat sa ia 10.
Cred ca mediatiazarea copiatului a atins cote exagerat de mari.
O sa va si spun cauza si o sa incerc sa o si ilustrez printr-un exemplu clar.
La noi copiatul este o scuza pentru cei care tocesc sa-i acuze pe cei care obtin note mai mari
decat ei. Un student 1 care toceste sau invatza si vede ca un alt student 2 care nu se identifica ca
o persoana care ar toci sau ar invatza, atunci il acuza pe acesta ca a copiat. In conceptia
studentului 1 acest student 2 crede ca i se cuvine totul si face parte din asa-zisa categorie de
"smecheri" (are o situatia materiala buna) si nu are altceva de facut decat sa se dea mare cu
rezultatele lui. De fapt sudentul 2 este o persoana modesta care isi vede in continuare de treaba.
Tot in aceasta conceptie, studentul 2 nu ar trebui sa ia bursa sau camin deoarece are o situatie
materiala buna si i-ar ajunge :)).

Caz clar [descrierea cazului] Daca exista cineva care a copiat la acel test trimiteti un mail
anonim daca nu aveti curajul raspunderii, cu cel/cei care au copiat.
Mai mult si cei care au luat bursa sunt vizati ca au copiat. Acuzatiile vin bineinteles din partea
celor care nu au luat bursa. Deci acestia nu au invatzat nimic, a copiat la toate examanele si a luat
bursa. Sincer mi se pare imposibil.
E o asa de mare invidie intre sudentii care nu cred ca ar avea ce cauta deoarece e ultimul an si nu
stiu cati o sa mai ramanem pentru master.
Ma rog as vrea sa fie lamurita problema asta o data pentru totdeauna si sa nu mai existe alte
discutii.
Ca o concluzie: Daca este cineva vinovat pentru nota ta mica, atunci tu esti acela( nu domnul
profesor, sistemul sau colegii care au copiat). Invata mai mult data viitoare!
Dar sincer asa e romanu': daca nu-i iese lui ceva bine sau nu-i convine ceva atunci da vina pe
altul.
Cu respect!”

