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SENAT 
 

 
Minuta 

Ședinței Senatului Universității Babeș-Bolyai 
din 11 iunie 2012 

 
 
La ședința Senatului au fost prezenți 98 de senatori din 138, condiţia de cvorum a 
fost îndeplinită. 
 
Președintele a deschis ședința prin salutul adresat senatorilor, rectorului și 
prorectorilor prezenți urmând prezentarea Ordinii de zi. 
 
Ordinea de zi a fost votată în unanimitate și este următoarea: 
 

 Validări  
 Regulamente 
 Aprobarea protocoalelor cadru de organizare a examenului de licenţă 
 Diverse 

 
 La secțiunea Validări, punctul 1, Senatul l-a validat (prin vot secret, nominal) pe 
domnul Conf. Dr. Radu N. Catană în funcția de prorector.  

 
 Domnul Rector a răspuns la interpelarea domnului Senator Cornel Vîlcu și a 
domnului Marius Lazăr, referitor la informațiile apărute în ziar cu privire la susținerea 
publică a unuia dintre candidații la funcția de primar al Municipiului Cluj-Napoca. 

 
 Referitor la lărgirea Comisiei de etică cu încă doi membri, s-a adus la cunoștința 
Senatului motivul lărgirii comisiei, și anume că științele umaniste nu au fost până 
acum reprezentate. Astfel, comisia s-a lărgit cu următorii membri: Lect. Dr. Radu 
Dragoș și CS I Dr. Maria-Virginia Coman. Senatul i-a validat (prin vot secret, 
nominal)  pe cei doi ca membri în Comisia de etică a UBB.  

 
 S-au făcut referiri la cercetarea științifică, aceasta fiind tema curentă a ședinței. 
Comisia de competitivitate și cercetare științifică a elaborat un document care 
propune elemente de strategie de cercetare, care va ajunge la senatori pe cale 
electronică, pentru consultare. La Secretariatul Senatului se vor depune propuneri și 
inițiative referitor la cercetarea științifică. 
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SENAT 
 

 Referitor la Comisia de competitivitate și cercetare științifică, s-a aprobat 
alegerea a încă unui vicepreședinte din motiv că științele umaniste nu sunt bine 
reprezentate în această comisie. Vicepreședintele ales este domnul Lect. Dr. Rareș 
Moldovan de la Facultatea de Litere. S-a prezentat și un membru consultant al 
acestei comisii, domnul Acad. Octavian Popescu.  

 
 S-au făcut referiri la Planul Strategic care este în curs de elaborare de Rectorat 
prin Centrul de Dezvoltare Universitară. Liniile principale ale Planului Strategic s-au 
făcut cunoscute senatorilor și Facultăților prin Notificarea Senatului cu nr. 
102/SEN/5.06.2012 pentru a se începe la facultăți elaborarea Planurilor 
Operaționale, iar Planul Strategic se va discuta în ședința Senatului din 2 iulie 2012. 

 
 Senatul a aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de 
finalizare a studiilor la nivel licență și masterat, cu amendamentele aduse la articolul 
10, alineatul 1. 

 
 Referitor la Regulamentul de funcționare al activității didactice pe baza sistemului 
de credite transferabile și Regulamentul privind activitatea profesională a studenților 
în baza sistemului european, s-a convenit ca cele două regulamente să se retrimită 
la Prorectoratul de specialitate pentru a fi comasate, introduse amendamentele și 
împreună cu comisiile de specialitate a Senatului să se elaboreze o formă finală a 
lor. 

 
 Doamna prorector Soos Anna a răspuns la interpelarea făcută de domnul senator 
Cornel Vîlcu, în scris, referitor la certificatele de competență lingvistică. Senatul a 
hotărât să se răspundă și în scris la interpelarea domnului senator Cornel Vîlcu. 

 
 S-a decis ca Regulamentele Comisiilor de specialitate a Senatului să fie postate 
pe pagina de web a Senatului astfel încât să poată fi consultate de senatori și în 
ședința Senatului din 2 iulie să fie supuse la vot. 

 
 Carta UBB se va completa cu Anexele Cartei. A fost întocmită și prezentată lista 
cu anexele Cartei, împărțită în două părți Regulamente care au fost deja elaborate și 
aprobate și cele care sunt în curs de elaborare sau vor fi elaborate. 

 
 Referitor la Protocoalele încheiate între Universitate și alte universități pentru 
susținerea examenului de finalizare a studiilor, Senatul aprobă lista protocoalelor 
încheiate conform adresei Rectoratului cu Nr. 16.968/30.05.2012. 
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 Senatul a aprobat programele de masterat avizate de Comisia de curriculum, 
calitate și învățământ netradițional conform adresei 107/SEN/07.06.2012  

 
 Senatul a aprobat programele postuniversitare de formare și dezvoltare 
profesională continuă avizate de Comisia de curriculum, calitate și învățământ 
netradițional conform adresei 107/SEN/07.06.2012 

 
 Senatul a aprobat Planurile de învățământ verificate de Biroul Curriculum, 
conform adresei 17609/06.05.2012 

 
 Senatul a aprobat Hotărârea Consiliului de Administrație cu Nr. 
16.819/30.05.2012 privind finalizarea programului de studii doctorale de către 
doctoranzii POSDU înmatriculați în 2009. 

 
 Senatul a aprobat Acordul de asociere TREC. 

 
 Senatul a aprobat adresa cu nr. 635/V.G./28 mai 2012 referitor la constituirea 
asociației „Conference des Recteurs des Universites Membres de l’AUF en Europe 
Centrale et Orientale (CONFRECO)“. 
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