
  
  

  
  

  
  
LLee  1122  ooccttoobbrree  22001177  
  
MMoonnssiieeuurr  SSuujjiitt  KKuummaarr  BBaassaakk  
SSttaaggiiaaiirree  ppoosstt--ddooccttoorraanntt  
DDééppaarrtteemmeenntt  ddee  ddiiddaaccttiiqquuee  ddeess  llaanngguueess  
  
OObbjjeett::  RRaappppoorrtt  ddee  ssuuiivvii  éétthhiiqquuee  

TTiittrree::  ««AA  MMooddeell  ffoorr  tthhee  CCoommppaarraattiivvee  AAnnaallyyssiiss  ooff  tthhee  AAccaaddeemmiicc  UUssee  ooff  IITTCC  ffoorr  tthhee  
UUnniivveerrssiittyy  AAccaaddeemmiicc  TTeeaacchhiinngg  SSttaaffff  vveerrssuuss  SSttuuddeennttss::  AAnn  EEmmppiirriiccaall  SSttuuddyy  ooff  FFoouurr  
UUnniivveerrssiittiieess  iinn  MMoonnttrrééaall  ––  UUssaaggee  aaccaaddéémmiiqquuee  ddeess  TTIICC  ppaarr  llee  ppeerrssoonnnneell  eennsseeiiggnnaanntt  eett  lleess  
ééttuuddiiaannttss»  
NNoo  ::  22001166__AA__11001100  

    SSttaattuutt  ::  EEnn  ccoouurrss  
  
MMoonnssiieeuurr,,  
  
EEnn  rrééfféérreennccee  aauu  pprroojjeett  ddee  rreecchheerrcchhee  ssuussmmeennttiioonnnnéé  aayyaanntt  rreeççuu  ll’’aapppprroobbaattiioonn  iinniittiiaallee  aauu  ppllaann  ddee  
ll’’éétthhiiqquuee  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  llee  66  sseepptteemmbbrree  22001166,,  llee  CCoommiittéé  iinnssttiittuuttiioonnnneell  jjuuggee  vvoottrree  rraappppoorrtt  
dd’’aavvaanncceemmeenntt  ccoonnffoorrmmee  aauuxx  nnoorrmmeess  ééttaabblliieess  ppaarr  llaa  PPoolliittiiqquuee  nnoo  5544  ssuurr  ll’’éétthhiiqquuee  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  
aavveecc  ddeess  êêttrreess  hhuummaaiinnss  ((22001155))  eett  ddéélliivvrree  llee  rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddee  vvoottrree  cceerrttiiffiiccaatt  dd’’éétthhiiqquuee,,  vvaalliiddee  
jjuussqquu’’aauu  3311  mmaarrss  22001188..  
  
LLee  pprréésseenntt  rraappppoorrtt  aannnnuueell  dd’’aavvaanncceemmeenntt  dduu  pprroojjeett  nnee  rraappppoorrttee  aauuccuunn  cchhaannggeemmeenntt  aauu  sseeiinn  ddee  
ll’’ééqquuiippee  ddee  rreecchheerrcchhee  uunniivveerrssiittaaiirree..  
  
EEnn  tteerrmmiinnaanntt,,  jjee  vvoouuss  rraappppeellllee  qquu’’iill  eesstt  ddee  vvoottrree  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  ccoommmmuunniiqquueerr  aauu  CCoommiittéé  
iinnssttiittuuttiioonnnneell  lleess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  iimmppoorrttaanntteess11  qquuii  ppoouurrrraaiieenntt  êêttrree  aappppoorrttééeess  àà  vvoottrree  pprroojjeett  eenn  
ccoouurrss  ddee  rrééaalliissaattiioonn..  CCoonncceerrnnaanntt  llee  pprroocchhaaiinn  rraappppoorrtt  ddee  ssuuiivvii  éétthhiiqquuee  ((rreennoouuvveelllleemmeenntt  oouu  ffiinn  ddee  
pprroojjeett)),,  vvoouuss  rreecceevvrreezz  aauuttoommaattiiqquueemmeenntt  uunn  pprreemmiieerr  ccoouurrrriieell  ddee  rraappppeell  ttrrooiiss  mmooiiss  aavvaanntt  llaa  
ddaattee  dd’’éécchhééaannccee  dduu  cceerrttiiffiiccaatt..  SSeelloonn  lleess  nnoorrmmeess  ddee  ll’’UUnniivveerrssiittéé  eenn  vviigguueeuurr,,  uunn  ssuuiivvii  aannnnuueell  eesstt  
mmiinniimmaalleemmeenntt  eexxiiggéé  ppoouurr  mmaaiinntteenniirr  llaa  vvaalliiddiittéé  ddee  llaa  pprréésseennttee  aapppprroobbaattiioonn  éétthhiiqquuee,,  àà  ddééffaauutt  ddee  
qquuooii,,  llee  cceerrttiiffiiccaatt  ppoouurrrraa  êêttrree  rréévvooqquuéé..  
  
LLee  CCoommiittéé  iinnssttiittuuttiioonnnneell  vvoouuss  ssoouuhhaaiittee  llee  pplluuss  ggrraanndd  ssuuccccèèss  ddaannss  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  cceettttee  rreecchheerrcchhee  
eett  vvoouuss  pprriiee  ddee  rreecceevvooiirr  sseess  ssaalluuttaattiioonnss  lleess  mmeeiilllleeuurreess..  
  
LLee  pprrééssiiddeenntt,,  
  
  
__________________________________  
YYaanniicckk  FFaarrmmeerr,,  PPhh..DD..  
PPrrooffeesssseeuurr  
                                                                                                            
11  MMooddiiffiiccaattiioonnss  aappppoorrttééeess  aauuxx  oobbjjeeccttiiffss  dduu  pprroojjeett  eett  àà  sseess  ééttaappeess  ddee  rrééaalliissaattiioonn,,  aauu  cchhooiixx  ddeess  ggrroouuppeess  ddee  ppaarrttiicciippaannttss  eett  àà  llaa  
ffaaççoonn  ddee  lleess  rreeccrruutteerr  eett  aauuxx  ffoorrmmuullaaiirreess  ddee  ccoonnsseenntteemmeenntt..  LLeess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  iinncclluueenntt  lleess  rriissqquueess  ddee  pprrééjjuuddiicceess  nnoonn--pprréévvuuss  
ppoouurr  lleess  ppaarrttiicciippaannttss,,  lleess  pprrééccaauuttiioonnss  mmiisseess  eenn  ppllaaccee  ppoouurr  lleess  mmiinniimmiisseerr,,  lleess  cchhaannggeemmeennttss  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn  
aaccccoorrddééee  aauuxx  ppaarrttiicciippaannttss  eenn  tteerrmmeess  dd’’aannoonnyymmaatt  eett  ddee  ccoonnffiiddeennttiiaalliittéé  aaiinnssii  qquuee  lleess  cchhaannggeemmeennttss  aauu  nniivveeaauu  ddee  ll’’ééqquuiippee  
((aajjoouutt  oouu  rreettrraaiitt  ddee  mmeemmbbrreess))..  LLeess  ddeemmaannddeess  dd’’aapppprroobbaattiioonn  ddee  mmooddiiffiiccaattiioonnss  aafffféérreenntteess  àà  ccee  pprroojjeett  sseerroonntt  ddoorréénnaavvaanntt  
ttrraaiittééeess  vviiaa  llee  ssyyssttèèmmee  eeRReevviieewwss..    


