SENAT

Minuta
Ședinței Senatului Universității Babeș-Bolyai
din 8 aprilie 2013
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.
Ordinea de zi a fost votată în unanimitate și este următoarea:
Validări
1. Director de Departament Blaj, Facultatea de Teologie GrecoCatolică: Lect. Dr. Anton Rus
2. Director Departament de Fizică biomedicală,
spectroscopie moleculară: Prof. Dr. Vasile Chiș

teoretică

și

Regulamente/Metodologii
1. Regulament privind organizarea şi funcţionarea programelor
postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă
2. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului financiar
2012 și Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul financiar
2013
3. Regulamentul de Taxe (admitere, școlarizare, finalizare studii, taxe
universitare, taxe practicate de centre și institute, taxele
administrative, tarife cazare și închiriere spații)
Documente curente
1. Protocoale susținere examen licență
2. Monitorizarea
3. Susținere activități didactice la alte universități:
 Conf. Dr. Radu Spânu, Facultatea de Geografie, la UTCN
 Lect. Dr. Carolina Bodea Hațegan, Facultatea de Psihologie
și Științe ale educației, la UTCN
4. Aprobare cadre didactice asociate la Facultatea de Drept:
Valentin Mitea, judecător, președinte al Curții de Apel Cluj-Napoca;
Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc, formator Institutul
Național al Magistraturii; Marin Manchevici, executor judecătoresc,
președintele Camerei Executorilor Judecătorești Cluj-Napoca;
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Ovidiu Puțura, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției în
cadrul programului postuniversitar probleme de executare
silită în noul Cod de procedură civilă
5. Derogări de lector pentru următorii doctoranzi de la Facultatea de
Educație Fizică și Sport: Aist. Drd. Moșneag Horea; Asist. Drd.
Maniu Dragoș Adrian; Asist. Drd. Andras Almos; Baloga
Istvan; Asist. Drd. Szabo Peter Zsolt; Asist. Drd. Vizi Sandor
6. Prelungire activitate, Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică,
Prof. Dr. Ing. Ioan Bâtiu
7. Cerere aprobare visiting professor la Departamentul de limbi și
literaturi asiatice, d-na Shaozhong Feng
Diverse
1. Aprobare program de licență depus pentru menținerea
acreditării/evaluării periodice: Statistică și previziune economică
(FSEGA)
2. Structura UBB privind programele de master acreditate ARACIS și
nou propuse pentru anul universitar 2013-2014
3. Propunere disciplinară – Adm. Patr. Gabriela Gheorghiță
(Serviciu Complex I. Hațieganu)
4. Departamentul – document de referință privind conceptul de
departament academic și modul de funcționare a acestuia în cadrul
UBB
5. Memoriu – de la studenții de la Drept, referitor la aprobarea unei
sesiuni speciale de lichidări

 La secțiunea Validări, punctul 1, referitor la rezultatul concursului de alegere a
directorului Departamentului Blaj la Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Senatul
a validat prin vot secret nominal rezultatul concursului de alegere a directorului
Departamentului Blaj al Facultății de Teologie Greco-Catolică în persoana domnului
Lect. Dr. Anton Rus, cu 73 voturi DA, 2 NU și 3 ABȚINERI din totalul de 78 voturi
exprimate.
 La secțiunea Validări, punctul 2, referitor la rezultatul concursului de alegere a
directorului Departamentului de Fizică biomedicală, teoretică și spectroscopie
moleculară al Facultății de Fizică, Senatul a validat prin vot secret nominal rezultatul
concursului de alegere a directorului acestui departament în persoana domnului
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Prof. Dr. Vasile Chiș, cu 76 voturi DA și 2 ABȚINERI din totalul de 78 voturi
exprimate.
 La secțiunea Regulamente/Metodologii, punctul 1, Senatul a aprobat textul
final

al

Regulamentului

privind

organizarea

și

funcționarea

programelor

postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, după amendarea
textului.
 La secțiunea Regulamente/Metodologii, punctul 2, Senatul a aprobat Execuția
bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului financiar 2012 și Proiectul bugetului
de venituri și cheltuieli pe anul financiar 2013.
 La secțiunea Regulamente/Metodologii, punctul 3, Senatul a aprobat
amendamentele la textul regulamentelor de taxe, precum și punerea în aplicare a
acestor regulamente.
 La secțiunea Documente curente, punctul 1, Senatul a aprobat organizarea
examenului de finalizare a studiilor la Universitatea Babeș-Bolyai pentru absolvenții:
o
o

Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”
din Iași, a Facultății de Horticultură, Programul de studiu: Ingineria mediului
Universității din Pitești, a Facultății de Științe, Programul de studiu: Ingineria
Mediului.

 La secțiunea Documente curente, punctul 3. Susținere activități didactice la
alte universități, Senatul a aprobat cererea formulată de către domnul Conf. Dr.
Radu Spânu, Facultatea de Geografie, de a susține activități didactice în regim de
plata cu ora la Facultatea de Arhitectură și Urbanism a UTCN pentru semestrul II al
anului universitar 2012-2013, precum și cererea doamnei Lect. dr. Carolina Bodea
Hațegan, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, de a susține activități
didactice (disciplina Proiectarea și managementul programelor educaționale) în
cadrul cursului postuniversitar „Modulul didactic II”, la Universitatea Tehnică, ClujNapoca.
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 La secțiunea Documente curente, punctul 4. Cadre didactice asociate la
Facultatea de Drept, Senatul a aprobat invitarea următoarelor cadre didactice
asociate la această Facultate:
 Valentin Mitea, judecător, președinte al Curții de Apel Cluj-Napoca, membru în comisia
de elaborare a Codului de procedură civilă și a legii de punere în aplicare.
 Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc, formator Institutul Național al Magistraturii,
membru al comisiilor tehnice pentru redactarea proiectului noului Cod civil și a proiectului
de punere în aplicare a noului Cod civil
 Marin Manchevici, executor judecătoresc, președintele Camerei Executorilor
Judecătorești Cluj-Napoca
 Ovidiu Puțura, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției

 La secțiunea Documente curente, punctul 5. Derogări de lector, Senatul a
respins cererile de susținere a unor cursuri în regim de plata cu ora:







Asist. drd. Horea MOȘNEAG, Departamentul Kinetoterapie și discipline teoretice
Asist. drd. Dragoș Adrian MANIU, Departamentul Kinetoterapie și discipline teoretice
Asist. drd. Almos ANDRAS, Departamentul Sporturi individuale
Asist. drd. Istvan BALOGA, Departamentul Sporturi individuale
Asist. drd. Peter Zs. SZABO, Departamentul Sporturi individuale
Asist. drd. Sandor VIZI, Jocuri sportive

 La secțiunea Documente curente, punctul 6, referitor la cererea de prelungire
de activitate din partea Prof. Dr. Ing. Ioan Bâtiu de la Facultatea de Chimie și
Inginerie Chimică, Senatul a decis înaintarea unei adrese speciale către Facultatea
de Chimie și Inginerie Chimică prin care se readuce în atenția Facultății conținutul
art. 6 din Metodologia privind acordarea de continuare a activității după pensionare,
precum și de prelungire a activității fără pensionare, pentru personalul care
împlinește vârsta de 65 de ani, aprobată în ședința Senatului Babeș-Bolyai din ClujNapoca din data de 8.09.2012 și se solicită reprecizarea poziției Consiliului Facultății
în această privință.
 La secțiunea Documente curente, punctul 7, Senatul a aprobat cererea de
ocupare a postului de lector vacant, poziția 9 în statul de funcții al Departamentului
de limbi și literaturi asiatice, de către doamna Shaozhong Feng, cadru didactic al
Universității ZUST (China) și director al Institutului Confucius UBB, ca profesor
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invitat, cu începere din data de 1 aprilie 2013, până la încheierea anului universitar
în curs.
 La secțiunea Diverse, punctul 1, Senatul a hotărât să solicite îndeplinirea
procedurilor de evaluare pentru Programul de licență depus pentru menținerea
acreditării/evaluării periodice: Statistică și previziune economică, Facultatea de
Științe Economice și Gestiunea Afacerilor.
 La secțiunea Diverse, punctul 2, Senatul a aprobat Structura Universității
Babeș-Bolyai privind programele de master acreditate ARACIS și cele nou propuse
pentru anul universitar 2013-2014.
 La secțiunea Diverse, punctul 3, referitor la cazul doamnei adm. Patr. Gabriela
Gheorghiță (Serviciu Complex I. Hațieganu), Senatul a aprobat componența comisiei
de analiză a abaterilor disciplinare, după cum urmează: Președinte: Bârsan Viorica;
Membri: Rațiu Mircea, Irimieș Cosmin, Pusok Istvan; Membru reprezentant al
organizației sindicale: Bal Ambrozie
 La secțiunea Diverse, punctul 5, referitor la Memoriul înaintat de studenții de la
Facultatea de Drept, prin care se solicită aprobarea unei sesiuni speciale (de
lichidare), Senatul a aprobat propunerea Comisiei de coduri, regulamente și
probleme juridice de a amâna soluționarea acestei probleme până la proxima
ședință a Senatului, din lipsă de informații despre persoanele implicate în acest
demers.
 La secțiunea Diverse, punctul 6, Senatul a aprobat propunerea Facultății de
Științe Economice și Gestiunea Afacerilor de a da denumirea „Biblioteca Aurel
Negucioiu” bibliotecii facultății.
 Senatul a decis amânarea discutării a două puncte de pe Ordinea de zi pentru
proxima ședință: la secțiunea Documente curente, punctul 2. Monitorizarea și
secțiunea Diverse, punctul 4. Departamentul – document de referință privind
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conceptul de departament academic și modul de funcționare a acestuia în cadrul
UBB.
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