SENAT

Minuta
Ședinței Senatului Universității Babeș-Bolyai
din 8 iulie 2013
Au fost prezenți 96 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:
 Regulamente/Metodologii
1. Propuneri privind modificarea Regulamentului pentru acordarea
burselor pentru studenți (ciclurile de studii licență și masterat)
2. Codul de etică al UBB
 Documente curente
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Repartizarea cifrei de școlarizare
Aprobare comisii concurs posturi didactice și de cercetare
Solicitări continuare activitate
Aprobare calitate de profesor visiting pe anul 2013-2014
La Facultatea de Teologie Romano-Catolică (vezi lista)
La Facultatea de Matematică și Informatică, Prof. Dr. Horvath
Zoltan, Universitatea Eotvos Lorand, Budapesta.
Solicitarea domnului Nicodin S. Ioan-Octavian de susținere
examen de finalizare a studiilor la Universitatea Vasile Goldis, Arad
Solicitare doamnei Bodea N. Anca Niculina de susținere examen
de finalizare a studiilor la Universitatea Oradea
Acordare titlu DHC:
Excelenței Sale Andreas von Mettenheim (Ambasadorul
Germaniei la București), propus de FSEGA
Domnului Grigore Arbore, propus de Facultatea de Istorie și
Filosofie
Domnului Felix Unger, propus de Facultatea de Teologie
Ortodoxă
Prelungire stagiu doctorat pe anul universitar 2012-2013: Barboș
V. Vasile
Aprobare programe depuse pentru acreditare și programe de
formare continuă
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10. Aprobare denumire nouă Serviciu Achiziții (în Achiziții Publice) și
noua structură organizatorică a Serviciului.
 Diverse
1. Intervenție în problema achiționării unui imobil pentru FSPAC, Conf.
Dr. Irimie Popa (Președinte, Comisia de Buget)
2. Proiect de hotărâre referitor la infrastructura strategiei de cercetare
a UBB
3. Hotărâre Comisia de Etică (Nr. 12.644/6.06.2013, ref. contestație
Gheorghe Popescu)
4. Hotărâre Comisia de Etică (nr. 12.645/6.06.2013 ref. contestație
Tudor Popescu)
5. Hotărâre Comisia de Etică (nr. 15.027/27.06.2013 ref. caz Dan
Florin Irimie)
6. Completare componență Comisia de etică (cu doamna lect. Dr.
Nicoleta Marțian în urma demisiei domnului Conf. Dr. Sorin Marțian)
7. Prezentare răspuns Comisia de etică la interpelarea Senatului din
sedința din 3 iunie 2013 privind conducerea Comisiei (nr.
14.396/20.06.2013)
8. Hotărâre Consiliu de Administrație: referitor la Institutul de cercetare
Raluca Ripan
 La secțiunea Regulamente/Metodologii, punctul 1, Senatul a aprobat textul
modificat al Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenți – ciclurile de
studii licență și masterat și punerea sa în aplicare, conform Hotărârii Consiliului de
Administrație cu nr. 13.812/17.06.2013.
 La secțiunea Regulamente/Metodologii, punctul 2, Senatul a hotărât
acceptarea propunerii din partea unor senatori, specialiști în etică, de a supune
dezbaterii publice textul Codului de etică al Universității Babeș-Bolyai înainte de
aprobarea sa în ședința următoare a Senatului. Senatul a hotărât, de asemenea,
transmiterea către Comisia de etică a unui mesaj cu privire la textul hotărârilor
Comisiei, alegerea noilor membri în Comisie.
 La secțiunea Documente curente, punctul 1, Senatul a aprobat repartizarea
cifrei de școlarizare pe facultăți înaintată de către Consiliul de Administrație prin
adresa cu nr. 15.373/01.07.2013, cu mențiunea că facultățile propunătoare de noi
programe de studiu, atât la nivel licență, cât și la nivel master, vor putea face
modificări în cazul apariției Hotărârii de Guvern, respectiv Ordinului de Ministru.
Senatul a hotărât ca, începând cu anul următor, repartizarea cifrei de școlarizare să
se efectueze la nivelul Universității pe facultăți, iar acestea, pe baza strategiilor
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proprii, să facă împărțirea pe specializări și linii de studiu respectând proporțiile
dintre acestea și legislația în vigoare, astfel încât să fie stimulate domeniile prioritare
și programele de studii performante. La același punct s-a hotărât și trimiterea unui
mesaj către FSEGA de sesizare a unei posibile discriminări la repartizarea cifrei de
școlarizare între specializări.
 La secțiunea Documente curente, punctul 2, Senatul a aprobat componența
comisiilor pentru posturile didactice și de cercetare scoase la concurs pe perioadă
determinată și nedeterminată pe semestrul II al anului universitar 2012-2013.
 La secțiunea Documente curente, punctul 3, referitor la solicitările de
prelungire a activității, Senatul a aprobat solicitările în cazul cărora erau îndeplinite
criteriile minimale de prelungire a activității, conform Metodologiei privind
continuarea activității de către personalul didactic care împlinește vârsta de 65 de
ani, aprobată în Hotărârea nr. 366/SEN/03.06.2013, și a hotărât rediscutarea
solicitărilor de prelungire care nu îndeplinesc aceste criterii minimale/au dosare
incomplete în proxima ședință a Senatului. Rezoluția Senatului cu privire la
solicitările de prelungire a
activității poate fi accesată în Hotărârea nr.
424/SEN/08.07.2013, postată pe pagina web a Senatului, la adresa:
http://www.ubbcluj.ro/ro/despre/organizare/senat.html.
 La secțiunea Documente curente, punctul 4, Senatul a aprobat desfășurarea

de activități didactice la:
1. Facultatea de Teologie Romano-Catolică, în anul universitar 2013-2014, de
către următoarele cadre didactice, cetățeni străini, în calitate de cadre
didactice asociate invitate:

Nume și prenume

Funcție
didactică

Dr. Gaál Endre

profesor

Dr. Kézdy Anikó

conferențiar

Dr. Révay Edit

conferențiar

Instituția de învăţământ
superior din
străinătate
Esztergomi Hittudományi
Főiskola, Esztergom (H)
Sapientia Szerzetesi
Hittudományi Főiskola,
Budapest (H)
Sapientia Szerzetesi
Hittudományi Főiskola,
Budapest (H)

Dr. Sárkány Péter

profesor

Apor Vilmos Katolikus
Főiskola, Vác (H)

Dr. Uhde, Bernhard

profesor

Katholische Theologische
Fakultät, Albert-Ludwigs

Disciplina predată
la Fac. de Teologie
Romano-Catolică, UBB
Introducere în Noul
Testament
Dependenţa de droguri.
Asistarea psihică a
dependenţilor
Religii orientale:
Hinduism, budism
Introducere în consilierea
pastorală. Relaţia de
consiliere
Introducere în islam
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Dr. Jakubinyi
György
Dr. Kovács Gergely

profesor
lector

Dr. Meiser, Martin

profesor

Dr. Schallenberg,
Peter

profesor

Dr. Tarjányi Béla

profesor

Universität, Freiburg (D)
Arhiepiscopia RomanoCatolica, Alba Iulia
Consiliul papal pentru
cultura (VA)
Theologische Fakultät,
Universität Saarland (D)
Universität Paderborn,
Katholisch-Theologische
Fakultät (D)
Pázmány Péter
Tudományegyetem,
Római Katolikus
Teológia Kar, Budapest
(H)

Spiritualitate
Curia papală
Vechiul Testament
Teologie morală

Noul Testament

2. La Facultatea de Matematică și Informatică, Departamentul de Matematică și
Informatică al liniei maghiare, în anul universitar 2013-2014, de către domnul
profesor universitar Dr. Horváth Zoltán, de la Universitatea Eötvös Loránd din
Budapesta ca profesor asociat.
 La secțiunea Documente curente, punctele 5 și 6, Senatul a aprobat solicitările
de susținere a examenului de finalizare a studiilor în alte universități, după cum
urmează: 1) solicitarea domnului Nicodin S. Ioan-Octavian de susținere a
examenului de finalizare a studiilor la Universitatea Vasile Goldiș, Arad și 2)
solicitarea doamnei Bodea N. Anca Niculina de susținere a examenului de
finalizare a studiilor la Universitatea Oradea.
 La secțiunea Documente curente, punctul 7, Senatul a aprobat propunerea de
acordare a titlului de Doctor Honoris Causa: 1) Excelenței Sale Andreas von
Mettenheim, Ambasadorul Germaniei la București, propus de Facultatea de Științe
Economice și Gestiunea Afacerilor; 2) Domnului Grigore Arbore, propus de
Facultatea de Istorie și Filosofie; 2) Domnului Felix Unger, propus de Facultatea de
Teologie Ortodoxă.
 La secțiunea Documente curente, punctul 8, Senatul a aprobat prelungirea
doctoratului pentru studentul-doctorand Barboș V. Vasile, conducător de doctorat
Prof. univ. dr. Mihaela Luțaș, pentru anul universitar 2012-2013 (12 luni), cu
precizarea că taxele de școlarizare vor fi suportate de către studentul-doctorand.
 La secțiunea Documente curente, punctul 9, Senatul a hotărât să solicite
îndeplinirea procedurilor de evaluare pentru:
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Programe de licență depuse spre acreditare:
1. Studii de securitate, 3 ani, învățământ cu frecvență, Facultatea de Istorie și
Filosofie
2. Limba și literatura japoneză A, 3 ani, învățământ cu frecvență, Facultatea de Litere
3. Limba și literatura chineză A, 3 ani, învățământ cu frecvență, Facultatea de Litere
4. Limba și literatura coreeană A, 3 ani, învățământ cu frecvență, Facultatea de Litere
5. Limba și literatura norvegiană A, 3 ani, învățământ cu frecvență, Facultatea de
Litere
6. Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate, 3 ani, învățământ la distanță,
Facultatea de Business.

Program de licență depus pentru schimbarea calificativului la acreditare/vizită
după 2 ani:
7. Educație fizică și sportivă la Bistrița, 3 ani, învățământ cu frecvență, Facultatea de
Educație Fizică și Sport.

S-au aprobat următoarele Programe postuniversitare de formare și dezvoltare
continuă:
Terapia și activitățile asistate de animale pentru persoane cu nevoi
speciale; Durata: 196 ore; Număr de credite: 34; Forma de învăţământ: cu
frecvenţă; Taxa de studii: 350 lei/cursant; Facultatea de Psihologie și Științe
ale Educației
Expert în securitate și intelligence pentru organizații publice și private
competitive; Durata: 442 ore; Număr de credite: 70; Forma de învăţământ:
cu frecvență; Taxa de studii: 1000 Euro; Facultatea de Istorie și Filosofie
 La secțiunea Documente curente, punctul 10, s-a aprobat schimbarea
denumirii Serviciului de Achiziții în Serviciul de Achiziții Publice, și înființarea, în
cadrul Serviciului de Achiziții Publice, a Biroului Achiziții de lucrări pe lângă Biroul
Aprovizionare și Biroul Achiziții Publice, deja existente. De asemenea, Biroul Achiziții
Publice își modifică denumirea în Biroul Achiziții Produse și Servicii.
 La secțiunea Diverse, punctul 1, s-a dat cuvântul domnului Conf. univ. dr. Irimie
Popa, Președinte al Comisiei de Buget, pentru a prezenta discuțiile legate de intenția
achiziționării de către UBB a unui imobil pentru Facultatea de Științe Politice,
Administrative și ale Comunicării.
 La secțiunea Diverse, punctul 2, Senatul a hotărât constituirea la nivelul
Universității a rețelei Infrastructura strategică de cercetare a Universității Babeș-
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Bolyai. Detaliile referitoare la această rețea sunt prezentate în Hotărârea Senatului
cu nr. 420/SEN/08.07.2013, postată pe pagina web a Senatului, la adresa:
http://www.ubbcluj.ro/ro/despre/organizare/senat.html.
 La secțiunea Diverse, punctul 3, s-a prezentat Hotărârea Comisiei de Etică, Nr.
12.644/6.06.2013, referitor la contestația domnului Gheorghe Popescu.
 La secțiunea Diverse, punctul 4, s-a prezentat Hotărârea Comisiei de Etică, nr.
12.645/6.06.2013 referitor la contestația domnului Tudor Popescu.
 La secțiunea Diverse, punctul 5, domnul Președinte a prezentat Hotărârea
Comisiei de Etică, nr. 15.027/27.06.2013, referitor la cazul domnului Dan Florin
Irimie.
 La secțiunea Diverse, punctul 6, s-a respins propunerea de completare a
componenței Comisiei de etică, cu doamna lect. Dr. Nicoleta Marțian în urma
demisiei domnului Conf. Dr. Sorin Marțian.
 La secțiunea Diverse, punctul 7, s-a prezentat senatorilor răspunsul Comisiei de
etică la interpelarea Senatului din sedința din 3 iunie 2013 privind conducerea
Comisiei (nr. 14.396/20.06.2013).
 La secțiunea Diverse, punctul 8, referitor la Institutul de cercetare Raluca Ripan,
s-au hotărât următoarele:
1. Institutul de Cercetări în Chimie „Raluca Ripan” rămâne în structura
Universităţii Babeş-Bolyai ca unitate de cercetare, fără personalitate juridică.
2. Conducerea şi membrii institutului, împreună cu Rectoratul Universității, vor
identifica soluţii pentru ca Institutul de Cercetări în Chimie „Raluca Ripan”, să
fie o unitate de cercetare sustenabilă.
3. Analizarea în Comisia de competitivitate și cercetare științifică și supunerea
spre aprobare în şedinţa Senatului din luna octombrie, a situaţiei institutului şi
va aproba măsurile propuse pentru ca Institutul de Cercetări în Chimie
„Raluca Ripan” să redevină un institut de referinţă în cercetarea românească
şi internaţională.
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