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SENAT 
 

 
 

Minuta 
Ședinței Senatului Universității Babeș-Bolyai 

din 11 martie 2013 

 
La ședința Senatului au fost prezenți 110 senatori din 138, condiția de cvorum a fost 
îndeplinită. 
Președintele a deschis ședința prin salutul adresat Senatorilor, Rectorului și 
Prorectorilor prezenți, urmând prezentarea Ordinii de zi. 
 
S-a propus și s-a aprobat introducerea unui punct suplimentar pe Ordinea de zi, 
prezentarea unui memoriu de la Facultatea de Drept privind postul de asistent 
universitar, poziția 31 din statul de funcții.  
 
Ordinea de zi, cu introducerea punctului suplimentar, a fost votată în unanimitate și 
este următoarea:  

 Validări 
1. Avizare comisie concurs posturi didactice și de cercetare FSEGA  
2. Avizare comisie concurs posturi didactice și de cercetare în vederea 

reorganizării concursului la Facultatea de Fizică 
3. Avizare concursuri posturi didactice și de cercetare 
4. Decan Facultatea de Teologie Greco-Catolică: Pr. Conf. Dr. Cristian Barta 

 Regulamente/Metodologii 
1. Modificări ale Regulamentului de Burse 

 
 Documente curente 

1. Derogări pentru susținere cursuri  
2. Susținere activități didactice la alte universități: Lect. Dr. Ursuțiu Claudia 

de la Facultatea de Studii Europene la SNSPA  
3. Protocoale susținere examen licență 

 
 Diverse  

1. Structura anului universitar 2013-2014 
2. Reorganizare Centru Alumni 
3. Avizare dosare acreditare 
4. Adresa referitoare la anul sabatic acordat domnului Prof. Dr. Marius Dorel 

Pop 

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   
 

2 

SENAT 
 

5. Adresa de la Facultatea de Educație Fizică și Sport referitor la aprobarea 
introducerii unui nou domeniu fundamental de ierarhizare Știinta sportului 
și a educației fizice 

6. Solicitare renunțare stagiu cercetare în străinatate pt. doamna Golban 
Ligia-Mirabela (Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica) 

7. Solicitare reangajare din partea domnului Surd Vasile, Facultatea de 
Geografie 

8. Solicitări prelungire stagii doctorat 
9. Avizare comisie diciplinară la Facultatea de Drept 
10. Metodologie certificare unități de cercetare 

 

 La secțiunea Validări, punctul 1, Senatul a validat componența modificată a 

comisiilor pentru posturile didactice scoase la concurs pe semestrul I al anului 

universitar 2012-2013 la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, 

conform adresei cu nr. 176/18.02.2013. 

 La secțiunea Validări, punctul 2, s-a avizat componența comisiei de concurs în 

vederea reorganizării concursului pe postul de lector, poziția 18 din statul de 

funcții al departamentului de Fizică biomedicală, teoretică și spectroscopie 
moleculară. 

 
 La secțiunea Validări, punctul 3, Senatul a decis scoaterea la concurs pe 

perioadă determinată în următoarea sesiune a postului de asistent universitar, 
poziția 31 din statul de funcții al Facultății de Drept și a aprobat rezultatele 

concursurilor pe posturi didactice și de cercetare, urmând ca acestea să fie 

afișate pe pagina web a Universității, la secțiunea Senat/Hotărârile Senatului. 

 La secțiunea Validări, punctul 4, referitor la rezultatul concursului de alegere a 

decanului Facultății de Teologie Greco-Catolică, Senatul a validat rezultatul 

concursului de alegere a decanului Facultății de Teologie Greco-Catolică în 

persoana Pr. Conf. Dr. Cristian Barta, cu 72 voturi DA, 2 NU și 6 ABȚINERI din 

totalul de 80 voturi exprimate. 

 La secțiunea Regulamente/Metodologii, Senatul: 
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1) a aprobat eliminarea din Regulamentul de burse a prevederilor privind 
prezentarea de către studenți a adeverinței ce atestă veniturile nete 
eliberate de către Primării prin eliminarea următoarelor paragrafe: art. 
18 (2) 4 d); art. 18 (5) 12; art. 18 (6) 4; art. 18 (7) 2 c); art. 18 (9) 7; art. 
18 (10) 5 d).  

2) a hotărât extinderea perioadei de depunere a dosarelor de burse de 
ajutor social și pentru burse speciale de ajutor social din fonduri 
extrabugetare până la data de 15. 03. 2013.  

3) a hotărât reluarea procesului de analiză a dosarelor de burse de ajutor 
social și pentru burse speciale de ajutor social din fonduri extrabugetare 
analizate până la data elaborării prezentei hotărâri. 
 

 La secțiunea Documente curente, punctul 1, referitor la solicitările de derogare 

pentru susținere cursuri/seminarii, Senatul  

1) a aprobat cererile formulate de: 

 Asist. dr. Jakab Hunor, Facultatea de Matematică 

 Dr. Barabas Laszlo, Facultatea de Matematică 

 Dr. Lukacs Andor, Facultatea de Matematică 

 Asist. dr. Guliciuc Roxana-Ema (căs. Dreve), Facultatea de Litere 

2) a respins cererile formulate de: 
 Drd. Seer Laszlo, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării 

 Ma. Makkai Julia, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării 

 Asist. dr. Monica Coroș, Facultatea de Business 

3) Referitor la solicitarea doamnei Asist. dr. Octavia Zglobiu de la Facultatea de 

Litere, Senatul a amânat formularea rezoluției până la pronunțarea 

Directorului de departament în această privință. 

 

 La secțiunea Documente curente, punctul 2, s-a discutat cererea formulată de 

doamna Lect. dr. Claudia Ursuțiu de la Departamentul de Relații Internaționale și 

Studii Americane. Senatul a aprobat cererea doamnei de a susține activități 

didactice la limba ebraică, în regim de plata cu ora, în semestrul al II-lea al anului 

universitar 2012-2013, în cadrul Școlii Naționale de Științe Politice și 
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Administrative, București, Facultatea de Științe Politice, programul de Studii 

Israeliene. 

 

 La secțiunea Documente curente, punctul 3, referitor la organizarea 

examenelor de finalizare a studiilor, Senatul a aprobat: 

a. Organizarea examenului de finalizare a studiilor sub tutela Facultății de Istorie și 
Filosofie din cadrul Universității Babeș-Bolyai, pentru absolvenții Institutului 
Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman, Facultatea de Filozofie I Duns 
Scotus, programul de studiu: Filozofie, 3 ani, zi. 

b. Organizarea examenului de finalizare a studiilor la Universitatea Babeș-Bolyai 
pentru absolvenții Universității Tehnice Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din 
Baia Mare, Programul de studiu de licență: Știința Mediului, 3 ani, zi. 

c. Organizarea examenului de finalizare a studiilor la Universitatea Politehnică din 
Bucureşti, pentru absolvenţii programului de studiu Ingineria Informaţiei, 
domeniul de ştiinţă: Ştiinţe Inginereşti, domeniul MEN: Calculatoare şi Tehnologia 
Informaţiei, cu durata studiilor: 4 ani, de la Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea 
de Matematică şi Informatică, începând cu absolvenţii promoţiei 2013 până la 
lichidarea specializării. 

 La secțiunea Diverse, punctul 1, Senatul a aprobat structura anului universitar 

2013-2014, conform adresei înregistrate la Senat cu nr. 126/SEN/12.02.2013. 

 La secțiunea Diverse, punctul 2, Senatul a aprobat înființarea Centrului de 

Relații cu Alumni și Statutul acestuia. De asemenea, Senatul a aprobat 

Regulamentul de funcționare cu mențiunile formulate în plen. 

 La secțiunea Diverse, punctul 3, Senatul a aprobat următoarele programe 

propuse spre evaluare/acreditare periodică: 

1. Program de licenţă depus pentru menţinerea acreditării/evaluare periodică: 
 Fizică medicală, 3 ani, învăţământ cu frecvenţă, Facultatea de Fizică 

2. Program de licenţă depus pentru schimbarea calificativului la acreditare /vizită 
după 2 ani: 
 Pedagogie muzicală, 3 ani, învăţământ cu frecvenţă, Facultatea de Teologie 

Reformată 
3. Program de masterat depus pentru aprobare de Senat: 

 Inteligenţă computaţională aplicată în limba engleză, domeniul de licenţă: 
Informatică, 120 de credite, învăţământ cu frecvenţă, Facultatea de 
Matematică şi Informatică 

4. Program postuniversitar depus pentru aprobare de Senat: 
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Curs postuniversitar - Modul Pedagogic, nivel 1 Conform OM nr. 5745/2012, 
Metodologia – cadru, art. 3 
 Monospecializare: Durata: 364 ore fizice, 1 semestru; Număr de credite: 

(30+5) 35; Forma de învăţământ: fără frecvenţă; Taxa de studii: 1.225 
lei/cursant 

 Bispecializare: Durata: 420 ore fizice, 1 semestru; Număr de credite: (35+5) 
40; Forma de învăţământ: fără frecvenţă; Taxa de studii: 1.400 lei/cursant; 
Limbile de predare: română, maghiară, germană; Organizat de 
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) 

 
Senatul a amânat aprobarea următoarelor programe cu dosare incomplete până la 
proxima ședință a Senatului: 
 

5. Programe de licenţă depuse pentru schimbarea calificativului la acreditare 
/vizită după 2 ani: 
 Istorie, 3 ani, învăţământ la distanţă, Facultatea de Istorie şi Filozofie 
 Istorie in limba maghiară, 3 ani, învăţământ la distanţă, Facultatea de Istorie 

şi Filosofie, notă: programele se avizează cu modificări 
 

 La secțiunea Diverse, punctul 4, referitor la situația anului sabatic acordat 

domnului prof. dr. Marius Dorel Pop, Senatul a respins propunerea Facultății de 

Științe Economice și Gestiunea Afacerilor ca drepturile salariale acordate 

domnului prof. dr. Marius Dorel Pop, începând cu 1 februarie 2013 să fie de 3000 

lei/lună pentru toată perioada rămasă din anul sabatic, urmând ca Departamentul 

să găsească alte soluții pentru încadrarea în buget. 

 La secțiunea Diverse, punctul 5, referitor la solicitarea cu nr. 97/20.02.2013 

înaintată de Facultatea de Educație Fizică și Sport privind introducerea unui nou 

domeniu fundamental de ierarhizare intitulat „Știința sportului și a educației 

fizice”, Senatul a aprobat pornirea demersurilor în acest sens. 

 La secțiunea Diverse, punctul 6, referitor la renunțarea la stagiul de cercetare în 

străinătate a doamnei Golban Ligia-Mirabela, solicitată prin adresa cu nr. 

146/SEN/27.02.2013, Senatul a delegat responsabilitatea de a răspunde acestei 

solicitări directorului de proiect deoarece clauzele contractuale pot fi modificate 

numai cu respectarea prevederilor contractului și cu acordul părților semnatare, 

Senatul neavând nicio autoritate în această privință. 
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 La secțiunea Diverse, punctul 7, referitor la reangajarea cadrelor didactice 

pensionate, Senatul a hotărât amânarea discuției acestor cereri până când se va 

elabora un cadru legal din partea Ministerului Educației Naționale în această 

privință.  

 La secțiunea Diverse, punctul 8, Senatul a aprobat prelungirea doctoratului 

pentru următorii studenți-doctoranzi: 
 Pârloiu V. Cornelia Maria, conducător de doctorat Prof. dr. Mircea Costin, pentru 

semestrul II al anului universitar 2012-2013 și pentru semestrul I al anului universitar 
2013-2014 (o durată de 12 luni). 

 Neamț M. Eugenia-Mihaela, conducător de doctorat Prof. dr. Luminița Silaghi-
Dumitrescu, pentru anul universitar 2012-2013 (12 luni). 

cu precizarea că taxele de școlarizare vor fi suportate de către studenții-doctoranzi. 

 La secțiunea Diverse, punctul 9, s-a discutat adresa înregistrată la Senat cu nr. 

168/SEN/05.03.2013 referitor la numirea unei comisii de analiză a abaterilor 

disciplinare ale doamnei lect. dr. Juanita Goicovici de la Facultatea de Drept. 

Senatul a aprobat componența comisiei de disciplină. 
 

 La secțiunea Diverse, punctul 10, Senatul a aprobat textul final al Metodologiei 

de certificare a unităților de cercetare din UBB în urma evaluării, elaborată de 

Comisia de competivitate şi cercetare ştiinţifică și a hotărât punerea sa în 

aplicare. 
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