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SENAT 
 

 
Minuta 

Ședinței Senatului Universității Babeș-Bolyai 
din 27 aprilie 2012 

 
 
La ședința Senatului au fost prezenți 114 senatori din 139, condiția de cvorum a fost 
îndeplinită. 
 
Președintele a deschis ședința prin salutul adresat senatorilor și reprezentanților 
Rectoratului, apoi a prezentat Ordinea de zi. 
 
Ordinea de zi a fost votată în unanimitate și este următoarea:  
 

 Documentele Rectoratului 
1. Validarea decanilor si directorilor de departamente 
2. Regulamente și Metodologii de aplicare 
3. Structura anului universitar 2012-2013 
4. Avizare programe licență și postuniversitare de formare și 

dezvoltare profesională continuă 
5. Radiere programe universitare de licență din HG 
6. Diverse 

 
 Documentele Senatului: 

1. Comisiile Senatului 
2. Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului 
3. Diverse 
 

 La secțiunea Documentele Rectoratului, punctul 1, Senatul a aprobat lista 
decanilor aleși cu excepția celui de la Facultatea de Științe Economice și 
Gestiunea Afacerilor unde  concursul se va relua după un calendar care se va 
comunica ulterior Facultății. 
 

 Senatul a aprobat continuarea activității domnului Cătălin Popescu de Facultatea 
de Chimie și Inginerie Chimică, domnului Acad. Ionel Haiduc și domnului Ioan 
Oprean ICCRR. 
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 La secțiunea Documentele Rectoratului, punctul 2, Senatul a aprobat 
Regulamentul de admitere al UBB, structura cadru și Regulamentele de 
organizare și desfășurare a admiterii din facultăți cu corectarea la Regulamentul 
cadru.  

 
 La secțiunea Documentele Rectoratului, punctul 2, Senatul a aprobat 

Regulamentul de admitere  la doctorat, metodologia de aplicare, calendarul 
acestuia și metodologia de alegere a directorului Oficiului de doctorate. 

 
 La secțiunea Documentele Rectoratului, punctul 4, Senatul a aprobat 

programul de licență: Geologie (în limba maghiară), 180 de credite, învățământ 
cu frecvență din cadrul Facultății de Biologie și Geologie și Programe 
postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă la Facultatea de 
Istorie și Filozofie după cum urmează: Cultură transilvană. Patrimoniu și 
aplicații metodologice și Istoria Transilvaniei (structuri economice, politice, 
sociale, culturale). 

 
 La secțiunea Documentele Rectoratului, punctul 5, Senatul a aprobat radierea 

următoarelor programe universitare de licență din HG: la Facultatea de Litere: 
Limbă și literatură franceză/Limba și literatura română sau maghiară; Limbă și 
literatură maghiară/Limbă și literatură română sau franceză; Limbă și literatură 
română/Limbă și literatură franceză sau maghiară și Etnologie (în limba 
maghiară), la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor: Economie 
agroalimentară și a mediului și Statistică și previziune economică. 

 
 La secțiunea Documentele Rectoratului, punctul 3, Senatul a aprobat structura 

anului universitar 2012-2013.  

 
 Senatul a aprobat prelungirea stagiului de doctorat cu un an, în regim cu taxă 

doamnei Parloiu Cornelia-Maria, începând cu semestrul II al anului universitar 
2011-2012. 
 

 Senatul a respins cererea OSUBB de a participa în calitate de observator 
permanent la ședințele Senatului. 
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 Senatul a aprobat cererea Direcției General Administrative referitor la înființarea 
Biroului de achiziții. 

 
 La secțiunea Documentele Senatului, punctul 1, Senatul a aprobat 

componența comisiilor Senatului și propunerile de conducere a acestor comisii, 
urmând ca, până la următoarea ședință, comisiile să își valideze structurile de 
conducere. 

 
 La secțiunea Documentele Senatului, punctul 2, Senatul a aprobat unele 

amendamente la Regulamentul de funcționare a Senatului, urmând ca în proxima 
ședință a Senatului să se voteze textul final al Regulamentului. 

 
 Senatul a aprobat formularea unei rezoluții referitor la raportul dintre Senat și 

Rectorat care urmează a fi dezbătută în plen, în proxima ședință.  
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