SENAT
Minuta
Ședinței Senatului Universității Babeș-Bolyai
din 3 decembrie 2012
La ședința Senatului au fost prezenți 97 de senatori din 138, condiţia de cvorum a
fost îndeplinită.
Președintele a deschis ședința prin salutul adresat senatorilor, rectorului și
prorectorilor prezenți după care a urmat prezentarea Ordinii de zi.
Ordinea de zi a fost votată în unanimitate și este următoarea:
 Regulamente/Metodologii
1. Regulamentul de recunoaștere a perioadei de studii în străinătate
2. Criteriile de evaluare a unităţilor de cercetare
 Documente curente
1. Înfiinţare Centul de Consiliere Student Expert
2. Aprobare programe postuniversitare de formare şi dezvoltare
profesională continua
3. Prelungire activitate
4. Susținere activitate didactica si de cercetare la alte universități
5. Susţinere examen de licența la altă universitate
6. Adresa domnişoarei Irina Drexler referitor la taxa de parcare în
căminele studenţeşti
 Diverse
 La secțiunea Regulamente/Metodologii, punctul 1, referitor la Regulamentul de
recunoaștere a perioadei de studii în străinătate Senatul a hotărât amânarea
aprobării Regulamentului precum şi rediscutarea documentului într-o Comisie
specială formată din câte un membru din fiecare Comisie a Senatului.
 La secțiunea Regulamente/Metodologii, punctul 2, s-au discutat Criteriile de
evaluare a unităţilor de cercetare. Senatul a aprobat textul final al documentului.
 S-a discutat Metodologia privind evaluarea rezultatelor şi performanţelor cadrelor
didactice şi de cercetare din cadrul UBB. S-a aprobat textul final al Metodologiei cu
scoaterea din text a termenului de finalizare al evaluării de 15 decembrie.
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 La secțiunea Documente curente, punctul 1, s-a aprobat înfiinţarea Centrului
de Consiliere Student Expert şi statutul acestuia.
 La secțiunea Documente curente, punctul 3, Senatul a aprobat prelungirea
activităţii în cadrul proiectului PN-II-ID-PCE-2011-3-0100 domnului Profesor emerit
Ioan Balintoni de la Facultatea de Biologie şi Geologie, cu finanţare exclusivă din
proiect, începând cu data de 1. 11. 2012.
 La secțiunea Documente curente, punctul 4, Senatul a aprobat următoarele
solicitări de susţinere de activităţi didactice şi de cercetare la alte universităţi:
Domnului Conf. Dr. Irimie Popa Emil de la Facultatea de Ştiinţe Economice şi
Gestiunea Afacerilor la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Domnului Pr. Lect. Dr. Vlaicu Patriciu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă la
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi
Domnului Conf. Dr. Dan Mircea Bob de la Facultatea de Drept la Universitatea
din Craiova
Doamnei Drd. Bence-Muk Mirona de la Facultatea de Litere la Academia de
Muzică Gh. Dima din Cluj-Napoca

 La secțiunea Documente curente, punctul 5, s-a aprobat solicitarea doamnei
Ponoran Dora Silvia de susţinere a examenului de licenţă la Universitatea 1
Decembrie 1918, din Alba Iulia în conformitate cu Art. A., pct. 3., din Regulamentul
de organizare şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licenţă şi
masterat a Universităţii Babeş-Bolyai şi art. 9 (2) din O.M. MECTS privind
Metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în
învăţământul superior nr. 3271/14.02.2012.
 La secțiunea Documente curente, punctul 2, cu avizul favorabil din partea
Comisiei de Curriculum, Calitate şi Învăţământ Netradiţional, Senatul a hotărât să
solicite îndeplinirea procedurilor de evaluare pentru următoarele programe:
Programe de licenţă pentru obţinerea acreditării:
1. Facultatea de Biologie şi Geologie: Biochimie, 3 ani, învăţământ cu

frecvenţă
2. Facultatea de Geografie: Hidrologie şi meteorologie, 3 ani, învăţământ
cu frecvenţă
3. Facultatea de Studii Europene: Administraţie europeană, 3 ani,
învăţământ cu frecvenţă
4. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor: Economia
comerţului, turismului şi serviciilor, la Sfântu Gheorghe, 3 ani,
învăţământ cu frecvenţă

Programe de licenţă pentru obţinerea autorizării provizorie:
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5. Facultatea de Litere: Studii culturale în limba maghiară, 3 ani,
învăţământ cu frecvenţă
6. Facultatea de Litere: Limba şi literatură maghiară/ Limba şi literatura
română / Limbă şi literatură modernă (Engleză, Franceză, Germană,
Italiană, Spaniolă, Rusă, Ucraineană, Norvegiană, Finlandeză, Japoneză,
Chineză, Coreeană) – LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ (în
cadrul liniei maghiare de studiu, cu limba de predare maghiară), 3 ani,
învăţământ cu frecvenţă

Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă
conform art. 173, LEN 1/2011 şi conform Regulamentului privind organizarea
şi funcţionarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare
profesională continuă cu nr. 4775 din 21 februarie 2012:
Facultatea de Studii Europene: Evaluarea dezvoltării regionale, Durata: 150
de ore; Număr de credite: 30; Forma de învăţământ: cu frecvenţă ; Limba de
predare: română; Taxa de studii: în perioada ianuarie-mai 2013 costurile sunt
finanţate din proiectul Program masteral - Evaluarea Dezvoltării Regionale,
POSDRU 18/1.2/G/39819, pentru promoţiile următoare se aplică politica în
domeniu a facultăţii, Nr. de înregistrare Rectorat: 31.679/22.10.2012. Se
aprobă cu 10 module, cu solicitarea ca numărul de module să fie redus la 8
când va fi finanţat din resurse proprii.
 La secțiunea Documente curente, punctul 6, în urma adresei
392/SEN/26.11.2012 către Comisia de Buget a Senatului Senatul aprobă alinierea
taxei de parcare din căminele studenţeşti ale Universităţii la taxele de parcare cerute
de Primăria Cluj-Napoca.
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