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SENAT 
 

 
Minuta 

Ședinței Senatului Universității Babeș-Bolyai 
din 14 ianuarie 2013 

 
 
La ședința Senatului au fost prezenți 97 de senatori din 138, condiţia 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 a fost următoarea: 

 Regulamente/Metodologii 

1. Regulamentul de recunoaștere a perioadei de studii în străinătate 
2. Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de Coduri, 

Regulamente și Probleme Juridice 
3. Admiterea 

 
 Documente curente 

1. Validare Comisii Concurs pe posturi didactice și de cercetare 
2. Validare Comisie elaborare politici lingvistice  
3. Prelungire activitate Conf. Dr. Ioan Maxim Danciu, Facultatea de 

Științe Politice, Administrative și ale Comunicării 
4. Susținere activitate didactică și de cercetare la alte universități 

 
 Diverse  

1. DHC Martin Eichtinger propus de facultatea de Istorie și Filosofie, 
aprobat de Prorectorat (Călin Rus) 

2. Calendar, obiective Comisie politici lingvistice 
3. Înființare Institut de Turcologie și Studii Central-Asiatice 
4. Adresă Irina Drexler (doctorate) 

 

 La secțiunea Regulamente/Metodologii, punctul 1, referitor la Regulamentul de 
recunoaștere a perioadei de studii în străinătate Senatul a aprobat intoducerea 
amendamentelor, textul final al regulamentului și punerea lui în aplicare. 
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 La secțiunea Regulamente/Metodologii, punctul 2, Senatul a aprobat 
Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de Corduri, 
Regulamente și Probleme Juridice. Regulamentul va fi pus în aplicare și postat 
pe site-ul Senatului. 

 La secțiunea Documente curente, punctul 1, Senatul a validat Comisiile de 
concurs pentru posturi didactice și de cercetare constituite cu respectarea 
criteriilor specifice UBB (alegerea membrilor din cadrul consorțiilor: Consorțiul 
Universitaria, Consorțiul Universităților Clujene, Hexagonul Facultăților de Drept. 
Pentru Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică s-au acceptat universitățile 
tehnice: Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, Universitatea Tehnică 
Bucuresti, Universitatea ``Politehnica``din Timisoara. Pentru învățământul 
vocațional și teologic facultățile în cauză fac propuneri privind specialiștii aleși). 
S-a stabilit ca Prorectorul de resort să transmită facultăților în cauză (următoarele 
poziții din Lista posturilor didactice și de cercetare propuse pentru scoaterea la 
concurs în semestrul I al anului universitar 2012-2013: 1, 3, 15, 16, 17, 23, 24, 
32, 40, 47, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 92, 94) modul de 
corectare a componenței comisiilor. După corectare comisiile vor fi verificate și 
aprobate de Biroul Senatului. 
 

 La secțiunea Documente curente, punctul 2,  Senatul a validat Comisia ad-
hoc de elaborare a politicilor lingvistice și a aprobat calendarul estimativ al 
Comisiei. 

 
 La secțiunea Documente curente, punctul 3, s-a aprobat prelungirea 

activității domnului Conf. Dr. Ioan Maxim Danciu de la Facultatea de Științe 
Politice, Administrative și ale Comunicării, în cadrul Departamentului de 
Jurnalism, în baza unui contract individual de muncă, pe durata semestrului II al 
anului universitar 2012-2013. 

 
 La secțiunea Documente curente, punctul 4, s-a aprobat solicitarea de 

susținere activitate didactică și de cercetare la alte universități din partea 
domnului Ioan Pop-Curșeu și a doamnei Ștefania Pop-Curșeu de la Facultatea 
de Teatru și Televiziune. 

 
 La secțiunea Diverse, punctul 3, cu privire la aprobarea Regulamentului de 

funcționare a Institutului de Turcologie și Studii Central-Asiatice s-a decis 
amânarea aprobării până la clarificarea statutului institutelor de cercetare. S-a 
hotărât reluarea problemei în ședința Senatului din februarie. 
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 La secțiunea Diverse, punctul 1, s-a aprobat propunerea Facultății de Istorie și 
Filosofie de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa domnului Martin 
Eichtinger. 

 
 La secțiunea Diverse, punctul 4 s-a ajuns la o hotărâre referitor la Adresa cu 

nr. 5/SEN/08.01.2013 venită din partea reprezentantei doctoranzilor în Senat, 
domnișoara senator Irina Drexler și anume că se va convoca o ședință cu 
responsabilii de la Rectorat pentru rezolvarea acestei probleme și rediscutarea 
chestiunii în următoarea ședință de Senat. 

 
 La secțiunea Diverse, a existat o nelămurire referitor la hotărârea anterioară a 

Senatului cu privire la cuantumul taxei de parcare în Complexul Hașdeu. 
Senatul a hotărât transmiterea Prorectoratului de resort elaborarea unei decizii în 
care să confirme cuantumul taxei de parcare în valoare de 25 de lei. 
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