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SENAT 
 

 
 

Minuta 
Ședinței Senatului Universității Babeș-Bolyai 

din 2 iulie 2012 
 

Au fost prezenți 92 senatori din 130, condiția de cvorum a fost îndeplinită, numărul 
de la care se pornește este 136 datorită situațiilor de incompatibilitate. 
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. Directori de departament 
2. Membri Senat 

 
Regulamente  

1. Strategia Cercetării în UBB 
2. Planul Strategic – Proiect 
3. Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor în baza 

Sistemului european de credite transferabile (ECTS) la ciclurile de 
licenţă şi masterat din Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca 

4. Regulamentul Comisiei de etică 
5. Regulamentele comisiilor Senatului 
6. Regulament privind activitatea de învăţământ la distanta, învăţământ 

cu frecvență redusă, formare continuă și LLL 
7. Regulamentul de organizare  şi funcţionare a căminelor studenţeşti 
8. Precizări cu privire la regulamentul de organizare a posturilor didactice 

şi de cercetare în UBB 
9. Statutul Studentului 

 
Taxe 

1. de admitere/şcolarizare/finalizare studii 
2. universitare 
3. administrative/cazare/închirieri 
4. doctorat 

 
Diverse 

1. Cereri de prelungire activitate 
2. Două adrese Resurse Umane 
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3. Organizarea si funcționarea listelor  de comunicații la UBB 
4. Protocol organizare examen de licenţă 
5. Schimbare denumire Departament la facultatea de Ştiinţa Mediului 
6. Solicitare susţinere  examen licenţă (doamna Voicu Cătălina Ioana, 

doamna Barta Beldean) 
7. Aprobarea comisiilor de ocuparea posturilor didactice şi de cercetare. 

Sesiunea iulie-septembrie 2012. 
 

Interpelări 
 Interpelare (Cornel Vîlcu) 

 

 La secțiunea Validări, punctul 1, Senatul a validat, prin exprimarea votului 

(secret, nominal), directorii de departament, după cum urmează:  

o Facultatea de Studii Europene, Departamentul de Studii Europene și 
Guvernanță doamna Lect. dr. Georgiana CICEO, Departamentul de Relații 
Internaționale și Studii Americane domnul Lect. dr. Sergiu MIȘCOIU 

o Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Departamentul 
de Statistică, Previziuni, Matematică doamna Prof. dr. Diana Andrada 
FILIP, Departamentul de Contabilitate și Audit doamna Prof.dr. Adriana 
TIRON-TUDOR, Departamentul de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor 
în Limba Germană doamna Prof.dr. Mariana Leontina MUREȘAN,  

o Facultatea de Drept, Departamentul de Drept Public domnul Lect. dr. 
Radu CHIRIȚĂ. 

 

 La secțiunea Validări, punctul 2, Senatul a validat (prin vot secret, nominal) un 

membru în Senat de la Facultatea de Geografie, domnul Lect. Dr. Răzvan Bătinaş. 

 La secțiunea Regulamente, punctul 1, Senatul a aprobat Strategia Universității 

Babeș-Bolyai în cercetarea științifică pentru perioada 2012-2016. 

 La secțiunea Regulamente, punctul 2, Senatul a aprobat un aviz de principiu al 

Planului strategic al Universității Babeș-Bolyai, urmând ca în perioada următoare, 

facultățile să facă propuneri/amendamente la textul propus și să își elaboreze 

Planurile Operaționale în conformitate cu Direcțiile principale stabilite în Proiectul 

avizat. Planul Strategic va fi supus dezbaterii finale și aprobării în ședința Senatului 

din 24 septembrie 2012. 
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 La secțiunea Regulamente, punctul 3, Senatul a aprobat textul final al 

Regulamentului privind activitatea profesională a studenților în baza Sistemului 

European de credite transferabile (ECTS) la ciclurile de licență și masterat din 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. 

 La secțiunea Regulamente, punctele 4 și 5, Senatul a aprobat Regulamentul 

Comisiei de etică și Regulamentele comisiilor Senatului. 

 La secțiunea Regulamente, punctul 6, Senatul a aprobat textul final al 

Regulamentului privind activitatea de învățământ la distanță, învățământ cu 

frecvență redusă, formare continuă și LLL. 

 La secțiunea Regulamente, punctul 7, Senatul a aprobat textul final al 

Regulamentului de organizare și funcționare a căminelor studențești. 

 La secțiunea Regulamente, punctul 8, Senatul a aprobat propunerea Comisiei 

de resurse umane de a elimina din Regulamentul de ocupare a posturilor didactice și 

de cercetare în UBB, cererea modului pedagogic.  

 La secțiunea Taxe, Senatul a aprobat: 1) Introducerea amendamentelor în 

Regulamentul privind taxele de admitere, școlarizare și finalizare studii pentru anul 

universitar 2012-2013 (inclusiv anexele), propuse de Comisia de buget a Senatului; 

2) Forma finală și intrarea în vigoare a Regulamentului privind taxele de admitere, 

școlarizare și finalizare studii pentru anul universitar 2012-2013; 3) Introducerea 

amendamentelor în Regulamentul privind taxele administrative pentru anul 

universitar 2012-2013 (inclusiv anexe). Toate amendamentele pot fi consultate în 

hotărârea Senatului cu nr. 211/SEN/04.07.2012, postată pe pagina de web a 

Senatului la 

adresa: http://www.ubbcluj.ro/ro/despre/organizare/senat/hotarari/2012/Hot_211_Tax

e.pdf. 
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 La secțiunea Diverse, punctul 1, Senatul a aprobat cererile domnului profesor 

Onuc Cozar și a domnului profesor Ioan Piso pentru prelungirea activității pe bază 

de contract în cadrul proiectelor de cercetare. 

 La secțiunea Diverse, punctul 4, Senatul a aprobat încheierea unui protocol 

cadru între Facultatea de Istorie și Universitatea Ovidius din Constanţa, Facultatea 

de Istorie și Științe Politice, în vederea organizării examenului de licenţă pentru 

studenții din promoția 2011-2012 ai Universității Ovidius, Facultatea de Istorie și 

Științe Politice, programul de studii de licență „Relații internaționale şi studii 

europene”, 3 ani, curs de zi. 

 La secțiunea Diverse, punctul 6, Senatul a aprobat solicitarea doamnei Barta 

(Beldean) Anutza Mihaela de a susține examenul de licență la Universitatea 1 

Decembrie 1918 din Alba Iulia, și solicitarea doamnei Voicu Cătălina Ioana de a 

susține examenul de licență la Universitatea Oradea. 

 La secțiunea Diverse, punctul 7, Senatul a aprobat comisiile de concurs pentru 

ocuparea posturilor didactice și de cercetare în conformitate cu adresa Rectoratului 

cu nr. 20.744/2.07.2012 și precizările cu privire la Regulamentul de ocupare a 

posturilor didactice și de cercetare în Universitatea Babeș-Bolyai. 

 La secțiunea Diverse, Senatul a aprobat propunerea Facultății de Fizică de a 

acorda titlul de Doctor Honoris Causa domnului Jürgen Popp de la Universitatea din 

Jena. 

 Referitor la repartizarea cifrei de școlarizare pentru anul universitar 2012/2013, 

conform O.M. 4433/2012, Senatul a aprobat repartizarea numărului de locuri pe 

facultăți la nivel master pentru anul universitar 2012/2013 înaintată de către Consiliul 

de Administrație prin adresa cu nr. 20546/06.06.2012. 
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