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Minuta 
Ședinței Senatului Universității Babeș-Bolyai 

din 30 septembrie 2013 
 

Au fost prezenți 113 senatori din 139, condiția de cvorum a fost îndeplinită. 

Președintele a deschis ședința prin salutul adresat Senatorilor, Rectorului și 
Prorectorilor prezenți, urmând prezentarea Ordinii de zi, după cum urmează: 

 
1. Validări 

1. Validare alegeri membri Senat –studenți linia maghiară 
2. Validare concurs posturi didactice și de cercetare 
3. Validare admitere (licență, master) 

 
2. Regulamente/Metodologii 
 

1. Regulamentul de organizare și funcționare linia germană 
2. Regulament de cazare 
3. Regulament de organizare și funcționare a căminelor 

 
 Documente curente 
 

1. Solicitări continuare/prelungire activitate  
2. Aprobare susținere activități didactice la alte universități (din țară) 
3. Profesori asociați invitați  
4. Derogări 
5. An sabatic, Sanda Cordoș, Facultatea de Litere 
6. Aprobare referitor la modulul pedagogic nivelul II de studii  
7. Solicitarea Universității Partium din Oradea de susținere examen de 

finalizare studii la UBB pentru absolvenții programului de studiu 
(licență): Teologie reformată didactică – Asistență Socială 

8. Solicitare scutire taxă – caz Etnologie 
9. Prelungiri stagii doctorat  
10. Modificare taxă de studii pentru cursul postuniversitar de formare și 

dezvoltare profesională continuă Managementul Administrației 
Publice 
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 Diverse  
 

1. Reorganizarea unor subunități din cadrul Universității conform OUG 
77/2013, aprobare C.A. 17.09.2013 cu nr. 21289/17/09.2013 

2. Erată privind  taxele de eliberări acte; taxe pentru certificarea 
copiilor și traducerilor după actele de studii 

 
 
 La secțiunea Validări, punctul 1, referitor la alegerea de noi membri, Senatul a 
validat noii studenți senatori pentru linia maghiară, prin vot secret, nominal. 
(Rezultatele au fost postate pe pagina de web a Senatului, la secțiunea Varia, 
http://www.ubbcluj.ro/ro/despre/organizare/senat.html) 

 
 La secțiunea Validări, punctul 2, Senatul a aprobat raportul asupra concursurilor 
de ocupare a posturilor didactice și de cercetare pe durată determinată și 
nedeterminată (Rezultatele au fost postate pe pagina de web a Senatului, la 
secțiunea Varia, http://www.ubbcluj.ro/ro/despre/organizare/senat.html). 

 
 La secțiunea Validări, punctul 3, Senatul a validat admiterea din sesiunile iulie și 
septembrie 2013, la nivel licență (forma de învățământ cu frecvență și la distanță) și 
nivel master. 
 

 
 La secțiunea Regulamente/Metodologii, punctul 1, referitor la Regulamentul de 
organizare și funcționare a Liniei germane, Senatul a hotărât amânarea supunerii 
spre aprobare a textului final al Regulamentului de organizare și funcționare a Liniei 
germane din cadrul Universității Babeș-Bolyai pentru ședința Senatului din 7 
octombrie 2013. 

 
 La secțiunea Regulamente/Metodologii, punctele 2 și 3, referitor la 
Regulamentul-cadru privind cazarea în căminele studențești și la Regulamentul 
privind organizarea și funcționarea căminelor studențești, Senatul a hotărât: 1) 
Alcătuirea unei comisii lărgite pentru analizarea celor două regulamente în vederea 
aprobării lor în luna martie 2014; 2) Aprobarea Contractului de închiriere cu 
modificările propuse de cele două Comisii, după cum urmează:  Corectarea 
numerotării din 6.5. în 6.7 în textul Contractului și eliminarea precizării: „...pe care o 
va afișa la avizierul căminului”.   La art. 5.2.20 eliminarea precizării: „...și păsări”.  
Eliminarea articolului 5.2.21.  Eliminarea articolului 7.1.; 3) Punerea sa în aplicare 
din septembrie 2013, cu precizarea ca aceste modificări să fie operate de comisiile 
de căminizare. 
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 La secțiunea Documente curente, punctul 1, Senatul a hotărât: 
 

1. Aprobarea următoarelor solicitări de prelungire a activității: 1) Prof. dr. Ștefan 
Nițchi, FSEGA – Continuarea activității pe perioadă determinată de un an; 2) 
Prof. dr. Nicolaie Dragoș, Biologie și Geologie – Continuarea activității pe 
perioadă determinată de un an; 3) Prof. dr. Traian Rotariu, Sociologie și 
Asistență socială – Continuarea activității pe perioadă determinată de un an; 
4) Prof. dr. Petru Iluț, Sociologie și Asistență socială – Continuarea activității 
pe perioadă determinată de un an; 5) Prof. Dr. Monea Gheorghe, Educație 
Fizică și Sport – Continuarea activității pe perioadă determinată de un an; 6) 
Prof. Dr. Paul Șerban Agachi, Chimie și Inginerie Chimică – Continuarea 
activității ca titular la școala doctorală, contracte de cercetare; 7) Prof. dr. 
Vasile Preda, Psihologie și Științele educației – Continuarea activității pe 
perioadă determinată de un an. 

2. Se propune continuarea activității în calitate de conducător de doctorat cu 
posibilitatea de acoperire a activităților didactice în regim de plata cu ora 
pentru următorii: 1) Prof. Dr. Gavril Neamț, Facultatea de Litere; 2) Prof. Dr. 
Mihai Zdrenghea, Facultatea de Litere; 3) Prof. Dr. Mircea Muthu, Facultatea 
de Litere; 4) Prof. Dr. Liviu Zăpârțan, Facultatea de Istorie și Filosofie. 

3. Respingerea solicitării de prelungire a activității pentru: 1) Prof. dr. Szilagyi N. 
Sandor, Facultatea de Litere; 2) Prof. dr. Yvonne Goga, Facultatea de Litere. 

4. Solicitările de prelungire a activității în regim plata cu ora (în limita maximă 
orară corespondentă unei norme minime de conferențiar universitar) sunt 
aprobate de Consiliul departamentului și Consiliul facultății conform hotărârii 
Senatului cu nr. 366/SEN/3.06.2013.  
 

  La secțiunea Documente curente, punctul 2, Senatul a aprobat solicitarea 
doamnei Asist. univ. dr. Veronica-Oana Nechita de a desfășura activități didactice 
în calitate de cadru didactic asociat la catedra de matematică din cadrul Colegiului 
Național „George Coșbuc” Cluj-Napoca, cu limba de predare germană maternă, și 
solicitarea domnului Prof. univ. dr. Adrian Liviu Ivan de a desfășura activități 
didactice în calitate de cadru didactic asociat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 
din Iași în anul universitar 2013-2014. 

 
 La secțiunea Documente curente, punctul 3, Senatul a aprobat desfășurarea 
de activități didactice în cadrul Universității Babeș-Bolyai, în anul universitar 2013-
2014, de către următoarele cadre didactice, în calitate de cadre didactice asociate 
invitate: 1) Bokros Lajos – Central European University Budapesta; 2) Beracs Jozsef 
– Universitatea Corvinus Budapesta; 3) Lect. Dr. Kun Maria – University of 
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Debrecen; 4) Conf. Dr. Maczelka Noemi – Univetrsity of Szeged; 5) Conf. Dr. Szalay 
Zoltan – Universitatea Transilvania, Brașov; 6) Prof. Dr. Fazakas Sandor – University 
of Debrecen; 7) Prof. Dr. Joseph Lebeer – Universitatea din Atwerpen; 8) Prof. Dr. 
Mero Laszlo – Universitatea ELTE; 9) Prof. Dr. Szekszardi Julia – University din 
Veszprem; 10) Conf. Dr. Sallai Eva – Universitatea din Eger; 11) Conf. Dr. Radvanyi 
Katalin – Universitatea ELTE; 12) Prof. Dr. Benedek Dezso – Geogia State 
University (plata cu ora); 13) Conf. Dr. Csocsan Emmy – Universitatea ELTE (plata 
cu ora). 
 
 La secțiunea Documente curente, punctul 4, referitor la solicitările de susținere 
a unor ore de curs în anul universitar 2013-2014, Senatul a hotărât:  

1. Aprobarea solicitărilor de susținere a unor ore de curs în anul universitar 
2013-2014 de către următoarele cadre didactice: Asist. dr. Demeter 
Karmen –Psihologia personalității; Psihologie generală; Asist. asoc. Dr. 
Bernath Anna – Psihologia dezvoltării 

2. Respingerea solicitărilor de susținere a unor ore de curs în anul universitar 
2013-2014 de către următoarele cadre didactice: Lector. Asoc. Drd. 
Raduly-Zorgo Eva – Introducere în logopedie, Terapia tulburărilor de 
limbaj, Psihologia sportului; Asist. drd. Kalcza-Janosi Kinga – Psihologia 
educației; Asist. drd. Batiz Eniko – Psihodiagnostic I, II; Asist. asoc. Drd. 
Kardos Melinda – Psihologia educației. 

 
 La secțiunea Documente curente, punctul 5, Senatul a aprobat solicitarea 
doamnei Conf. univ. dr. Sanda Cordoș, director al Departamentului de Literatură 
Română și Teoria Literaturii, Facultatea de Litere, de acordare a unui an sabatic 
remunerat pentru anul universitar 2013-2014. 
 
 La secțiunea Documente curente, punctul 6, Senatul a aprobat Decizia 
Consiliului de Administrație cu nr. 21275/17.09.2013 ca modulul pedagogic pentru 
nivelul II de studii (master) să poată fi urmat în aceleași condiții cu modulul 
pedagogic pentru nivelul I de studii (licență), astfel modulul pedagogic pentru nivelul 
II de studii (master) va fi în regim bugetat pentru studenții la master care studiază în 
regim bugetat și cu taxă pentru studenții la master care studiază în regim cu taxă. 

 
 La secțiunea Documente curente, punctul 7, Senatul a aprobat organizarea 
examenului de finalizare a studiilor la Universitatea Babeș-Bolyai pentru absolvenții 
Universității Creștine Partium, Programul de studiu de licență: Teologie reformată 
didactică – Asistența Socială. 
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 La secțiunea Documente curente, punctul 8, Senatul a aprobat rezoluția 
Comisiei de buget de a respinge solicitarea doamnei Denes Ida de acordare a 
gratuității speciale („caz Etnologie” – Facultatea de Litere). 

 
 La secțiunea Documente curente, punctul 9, Senatul a aprobat prelungirea 
doctoratului pentru următorii studenți-doctoranzi: 1) ȘTEFANI M. Sebastian-Claudiu, 
conducător de doctorat Prof. univ. dr. Traian ROTARIU, pentru anul universitar 
2012-2013 (12 luni). 2) COPACIU P. Radu, conducător de doctorat Prof. univ. dr. 
Partenie DUMBRAVĂ, pentru anul universitar 2012-2013 și 2013-2014 (24 luni). 3) 
MIRON căs. ȚEPUȘE A. Gabriela-Monica, conducător de doctorat Prof. univ. dr. 
Partenie DUMBRAVĂ, pentru anul universitar 2012-2013 și 2013-2014 (24 luni), cu 
precizarea că taxele de școlarizare vor fi suportate de către studenții-doctoranzi. 

 
 La secțiunea Documente curente, punctul 10, referitor la solicitarea Facultății 
de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării înregistrată la Senat cu nr. 
442/SEN/22.08.2013, Senatul a aprobat modificarea cuantumului taxei de studii 
pentru Cursul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională Managementul 
Administrației Publice de la suma de 1.200 lei/cursant la 2.200 de lei/cursant. 

 
 

 La secțiunea Diverse, punctul 1, în conformitate cu prevederile OUG nr. 
77/2013, Senatul a aprobat reorganizarea unor subunități ale Universității Babeș-
Bolyai conform Hotărârii Consiliului de Administrație cu nr. 21289/17.09.2013. 

 
 La secțiunea Diverse, punctul 2, referitor la Erata Regulamentului privind taxele 
universitare valabile pentru anul universitar 2013-2014, înregistrată la Rectorat cu nr. 
2914/23.09.2013, Senatul a hotărât amânarea supunerii spre aprobare a Eratei la 
Regulamentul privind taxele universitare valabile pentru anul universitar 2013-2014 
pentru ședința Senatului din 7 octombrie 2013. 
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