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SENAT 
 

 
Minuta 

Ședinței Senatului Universității Babeș-Bolyai 
din 4 februarie 2013 

 
 
La ședința Senatului au fost prezenți 86 de senatori, cifra de stabilire a cvorumului 
fiind 126. [Domnul Președinte a oferit celor prezenți lămuriri în această privință: un 
post de senator a rămas vacant la secțiunea Unități de cercetare și 12 senatori sunt 
plecați în misiuni didactice cu Ordinul Rectorului]. 
 
După constatarea condiției de cvorum, Domnul Președinte a deschis şedinţa 
salutându-i pe cei prezenţi și dând o scurtă dare de seamă cu privire la întâlnirea 
președinților Senatelor universitare din Cluj-Napoca, la întâlnirea cu domnul Prefect 
și la întâlnirea cu domnul ministru delegat Mihnea Costoiu. 
 
Ordinea de zi a fost votată în unanimitate și a fost următoarea: 
 
 Validări 

1. Director Departament la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea 
Afacerilor, doamna Conf. Dr. Bako Dana Elena 

 Regulamente/Metodologii 
1. Modificări ale Regulamentului UBB de organizare și desfășurare a 

studiilor universitare de doctorat. 
 Documente curente 

1. Prelungire activitate la Facultatea de Biologie și Geologie: Domnul 
Prof. Dr. Nicolae Dragoș, Doamna Conf. Dr. Laura Momeu și Prof. dr. 
Sofia Chirică. 

2. Comisii de concurs pentru posturi didactice și de cercetare. 
 Diverse 

1. Reorganizare Centrul Alumni 
2. DHC/PHC: PHC Gabriele Czerny, Facultatea de Psihologie și Științe 

ale Educației, DHC Boris Mordukhovich, Facultatea de Matematică și 
Informatică, DHC Andre Liebich, Facultatea de Istorie și Filozofie. 

3. Aprobare Regulament de funcționare Institut de Turcologie și Studii 
Central-Asiatice 

4. Răspuns referitor la doctoranzii POSDRU 
5. Avizare dosare acreditare 
6. Avizare comisie disciplinară la Facultatea de Teatru și Televiziune 
7. Protocoale licență 
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 La secțiunea Validări, punctul 1, Senatul a validat Directorul Departamentului de 
Economie Politică la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, în 
persoana doamnei Conf. Dr. Bako Dana Elena. 
 

 La secțiunea Regulamente/Metodologii, punctul 1, s-au aprobat modificările 
propuse de ISD prin adresa 59/SEN/29.01.2013 la Regulamentul Universității 
„Babeș-Bolyai” de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat. 
 

 La secțiunea Documente curente, punctul 1, Senatul a aprobat prelungirea 
activității didactice și de cercetare până în data de 30.09.2013 pentru: Prof. 
dr. Nicolae Dragoș, Facultatea de Biologie și Geologie, Conf. Dr. Laura Momeu, 
Facultatea de Biologie și Geologie și Prof. Dr. Sofia Chirică, Facultatea de 
Psihologie și Științe ale Educației 

 
 La secțiunea Documente curente, punctul 2, referitor la comisiile de concurs 

pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare, Senatul a aprobat 
componența comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de 
cercetare și modificarea componenței comisiei pentru ocuparea postului de 
lector, poziția 21, din statul de funcții al Departamentului de Științe ale Educației, 
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației. 

 
 Senatul a aprobat amendarea articolelor din Regulamentul de ocupare a 

posturilor didactice și de cercetare în UBB, adoptat în ședința Senatului din 
13.05.2011, cu următoarele specificări referitoare la standardele minimale:   

1. Se vor lua în considerare standardele minimale și obligatorii pentru 
conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor 
profesionale de cercetare-dezvoltare, publicate în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 890/27.12.2012, în conformitate cu răspunsul oferit 
Rectoratelor de către Cabinetul Secretariatului de Stat sub nr. 
1062/08.01.2013. 

2. Corecțiile erorilor materiale din grilele de evaluare publicate în 
890/27.12.2012, vor fi efectuate de către Consiliile profesorale ale 
Facultăților în cauză și vor fi comunicate Rectoratului și Senatului. În cazul 
adoptării în timp util a eratelor promise de CNATDCU, acestea vor avea 
prioritate în evaluarea finală. 

3. În cazul specializării socio-umane: Sociologie, Științe Politice și 
Administrative, Consiliul profesoral poate alege o grilă de evaluare din 
zona specializărilor înrudite și poate hotărî utilizarea acesteia în cadrul 
procesului de evaluare din sesiunea de concursuri 21-23.02.2013, având 
obligația de a comunica Rectoratului și Senatului decizia însoțită de 
justificare.  

 

http://www.ubbcluj.ro/
mailto:senat@ubbcluj.ro


 
 
 

 
Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1 

400084 Cluj-Napoca 
Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 

Fax: 40 - 264 - 59.19.06 
Website: http://www.ubbcluj.ro 

E-mail: senat@ubbcluj.ro   
 

3 

SENAT 
 

 La secțiunea Diverse, punctul 1, referitor la reorganizarea Centrului Alumni, 
Senatul a hotărât amânarea aprobării Regulamentului și a Statutului Centrului 
Alumni pentru proxima ședință a Senatului din 11.03.2013. 
 

 La secțiunea Diverse, punctul 2, Senatul a aprobat propunerea de acordare a 
titlului de Doctor Honoris Causa pentru: Boris Mordukhovich, propus de 
Facultatea de Matematică și Informatică, Andre Liebich, propus de Facultatea 
de Istorie și Filozofie și propunerea de acordare a titlului de Profesor Honoris 
Causa pentru Gabriele Czerny, propusă de Facultatea de Psihologie și Științe 
ale Educației. 

 
 La secțiunea Diverse, punctul 3, referitor la Regulamentul Institutului de 

Turcologie și Studii Central-Asiatice, Senatul a aprobat prevederile referitoare la 
activitatea didactică, iar partea referitoare la activitatea de cercetare va fi avizată 
după încheierea procesului de evaluare specific unităților de cercetare și 
amendamentele propuse de domnul senator Prof. dr. Simion Șimon. 

 
 La secțiunea Diverse, punctul 5, cu avizul favorabil din partea Comisiei de 

Curriculum, Calitate și Învățământ Netradițional, Senatul a hotărât să solicite 
îndeplinirea procedurilor de evaluare pentru următoarele programe: 
1. Program de licenţă depus pentru obţinerea autorizării provizorie: 

• Administrarea afacerilor la Bistriţa, 3 ani, învăţământ cu frecvenţă, Facultatea 
de Business. 

2. Program de licenţă depus pentru obţinerea acreditării: 
• Chimie alimentară şi tehnologii biochimice, 4 ani, învăţământ cu frecvenţă, 

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică 
3. Programe de licenţă depuse pentru menţinerea acreditării/evaluare periodică: 

• Matematică informatică, 3 ani, învăţământ cu frecvenţă, Facultatea de 
Matematică şi Informatică 

• Inginerie biochimică, 4 ani, învăţământ cu frecvenţă, Facultatea de Chimie şi 
Inginerie Chimică 

• Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice, 4 ani, învăţământ 
cu frecvenţă, Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică 

4. Programe de licenţă depuse pentru mărirea capacităţii de şcolarizare: 
• Chimie, 3 ani, învăţământ cu frecvenţă, Facultatea de Chimie şi Inginerie 

Chimică 
• Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie, 4 ani, 

învăţământ cu frecvenţă, Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică 
• Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi 

carbochimie în limba maghiară, 4 ani, învăţământ cu frecvenţă, 
Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică 

5. Program de licenţă depus pentru schimbarea calificativului la autorizare 
provizorie/vizită după un an: 
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• Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar în limba maghiară, la Târgu 
Mureş, 3 ani, învăţământ cu frecvenţă, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale 
Educaţiei, notă: se avizează cu modificări                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

6. Programe de masterat depuse pentru aprobare de Senat: 
• Evaluarea dezvoltării regionale, domeniul de licenţă: Relaţii internaţionale şi 

studii europene, 120 de credite, învăţământ cu frecvenţă, Facultatea de Studii 
Europene 

• Teorie critică şi studii multiculturale în limba maghiară, domeniul de licenţă: 
Filozofie, 120 de credite, învăţământ cu frecvenţă, Facultatea de Istorie şi 
Filosofie 

7. Programe postuniversitare 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: 
• Gestiunea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, Durata: 120 de 

ore, Număr de credite: 15, Forma de învăţământ: cu frecvenţă, Limba de predare: 
română, Taxa de studii: 3.000 lei, Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică 

• Consiliere spirituală centrată pe valori, Durata: 380 de ore 3 semestre, Număr 
de credite: (90+15)105, Forma de învăţământ: cu frecvenţă, Limba de predare: 
maghiară, Taxa de studii:1500 lei/cursant, Facultatea de Teologie Romano –
Catolică 

 
 La secțiunea Diverse, punctul 6, s-a discutat adresa cu nr. 36.373/12.12.2012 

referitor la sancționarea disciplinară a domnului asist. drd. Teampău Radu de la 
Facultatea de Teatru și Televiziune. Senatul a aprobat componența comisiei de 
disciplină. 
 

 La secțiunea Diverse, punctul 7, Senatul a aprobat cererile cu privire la 
organizarea examenului de finalizare a studiilor  

 
La Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, pentru absolvenții: 
• Universității „Sapientia” – programul de studiu de licență: Știința Mediului, 3 ani, zi; 
• Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – programul de studiu de licență, Ingineria 

Mediului, 4 ani, zi; 
• Universității „Ștefan cel Mare” – programul de studiu de licență: Ecologie și Protecția 

Mediului, 3 ani, zi; 
 

La Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru absolvenții: 
• Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca – programul de studiu de licență: Măsurători 

terestre și cadastru, 4 ani, zi. 
 
 Referitor la observația formulată de către studenți privind hotărârea cu nr. 32 

/SEN/14. 01. 2013 privind cuantumul taxei de parcare, Senatul revine asupra 
hotărârii mai sus amintite, cu mențiunea că taxa se referă la toate parcările 
căminelor studențești ale UBB, nu numai la cele din Complexul Hașdeu și 
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transmite această hotărâre Prorectoratului de resort spre a se elabora Decizia de 
punere în aplicare. 

 
 Referitor la observația domnului senator Daniel Andreica privind amendamentul 

propus de către Comisia de Coduri, Regulamente și Probleme Juridice (care 
prevedea posibilitatea membrilor Comisiei de Etică de a deține simultan și funcția 
de senator), va fi transmisă Comisiei de Etică iar, după precizarea poziției 
acesteia, se va înainta spre vot Senatului. 
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