SENAT

Minuta
Ședinței Senatului Universității Babeș-Bolyai
din 13 mai 2013
Au fost prezenți 91 senatori din 130, condiția de cvorum a fost îndeplinită. [Domnul
Președinte a oferit explicații cu privire la absențe, precizând care este cvorumul în
urma demisiei a 8 membri ai Senatului].
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. Revocare senatori
2. Rezultate concurs - post didactic, Facultatea de Fizică (Lector,
poziția 18, Departamentul de Fizică biomedicală, teoretică și
spectroscopie moleculară, Turcu Romulus Valeriu Florin)
Regulamente/Metodologii
1. Regulament admitere 2013 (Actualizare/modificare în urma OM
3544 din 15 aprilie 2013)
2. Regulament de organizare și desfășurare a examenului de
finalizare
a
studiilor
nivel
licență
și
masterat
(Actualizare/modificare în urma OM 3544 din 15 aprilie 2013)
3. Monitorizarea
Documente curente
1. Aprobare comisii examen finalizare studii (licență și master)
2. Aprobare programe de licență depuse pentru menținerea
acreditării/evaluării periodice
3. Aprobare planuri de învățământ
4. Cerere de susținere examen licență:
la Universitatea Bogdan Vodă a doamnei Câmpean (Mihuț)
Marinela
La UBB absolvenții programului de studiu/specializarea
Asistență Socială din cadrul Institutului Teologic Adventist
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5. Burse URSUS (Regulament acordare burse, Comisie de selecție,
comisie de contestații)
6. Modificare structură UBB (transfer program licență/master „Studii
iudaice” din structura Facultății de Studii Europene în cea a
Facultății de Istorie și Filosofie)
7. Activități de predare cursuri Rodica Romcea (Departamentul de
Pedagogie și didactică în limba germană)
8. Prelungiri activitate
9. Aprobare taxă participare la Școala de vară: Limba română și
spațiul multicultural central european
10. Aprobare Statut și taxe - Centrul de Carieră FSEGA
11. Acordare titlu de Profesor Honoris Causa:
La FSEGA: Josef Windsperger și Heidemarie Seel
Matematică și Informatică Preda Mihăilescu
12. Acordare titlu de Doctor Honoris Causa:
Facultatea de Teologie Ortodoxă Jean Paul Durand
Diverse
1. Validare rezultate evaluare unități cercetare
2. Hotărâre C.A. privind utilizarea resurselor provenite din regia de
cercetare
3. Aplicarea Legii nr. 49/2013 (CSUD)
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
6. Adresă cercetători
7. Adresa Departamentelor de didactica științelor exacte și
didactica științelor socio-umane
 La secțiunea Validări, punctul 1, Senatul a finalizat procedura de revocare a
calității de senator prin exprimarea votului (secret, nominal) membrilor Senatului
Universității Babeș-Bolyai prezenți la ședință, după cum urmează:
o

o

o

Revocarea calității de senator a studentului Cătălin Ignea, Facultatea de
Biologie și Geologie, din cele 91 de voturi exprimate, cu 76 voturi pentru, 11
împotrivă, 1 abținere, 3 buletine de vot fiind invalidate.
Revocarea calității de senator a studentului Adrian Boghean, Facultatea de
Studii Europene, din cele 90 de voturi exprimate, cu 74 voturi pentru, 11
împotrivă, 1 abținere, 4 buletine de vot fiind invalidate.
Păstrarea calității de senator a domnului Conf. univ. dr. Ion Copoeru,
Facultatea de Istorie și Filosofie, din cele 91 de voturi exprimate, cu 60 voturi
pentru, 25 împotrivă, 1 abținere, 5 buletine de vot fiind invalidate.
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 La secțiunea Validări, punctul 2, Senatul a validat rezultatul concursului pe
postul de lector, poziția 18 din statul de funcții al Departamentului de Fizică
biomedicală teoretică și spectroscopie moleculară al Facultății de Fizică. În urma
concursului, postul a fost ocupat de domnul Turcu Romulus Valeriu Florin.
 La secțiunea Regulamente/Metodologii, punctul 1, Senatul a aprobat textul
Regulamentului de Admitere 2013 și punerea sa în aplicare.
 La secțiunea Regulamente/Metodologii, punctul 2, Senatul a aprobat textul
final al Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a
studiilor nivel licență și masterat și punerea sa în aplicare.
 La secțiunea Regulamente/Metodologii, punctul 3, domnul Președinte a
prezentat senatorilor rezultatele procesului de monitorizare a activității conducerii
executive a Universității de către Senat prin intermediul comisiilor de specialitate.
 La secțiunea Documente curente, punctul 1, Senatul a aprobat procedura de
constituire a Comisiilor de licență/diplomă și disertație conform adresei Rectoratului
cu nr. 9564/29.04.2013.
 La secțiunea Documente curente, punctul 2, Senatul a hotărât să solicite
îndeplinirea procedurilor de evaluare pentru:
Programe de masterat depuse în vederea evaluării periodice la ARACIS:
1. Gestiunea integrată a resurselor de dezvoltare, domeniul de licenţă:
Geografie, 120 de credite, învăţământ cu frecvenţă, Facultatea de Geografie;
2. Politici de incluziune romă, în limba engleză, domeniul de licenţă: Ştiinţe
politice, 120 de credite, învăţământ cu frecvenţă, Facultatea de Ştiinţe
Politice, Administrative şi ale Comunicării;
3. Managementul proiectelor şi evaluarea programelor în sfera
administraţiei publice, domeniul de licenţă: Ştiinţe administrative, 120 de
credite, învăţământ cu frecvenţă, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative
şi ale Comunicării;
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4. Science Technology and Innovation in Public Governance, în limba
engleză,
domeniul de licenţă: Ştiinţe administrative, 120 de credite,
învăţământ cu frecvenţă, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale
Comunicării;
5. Dezvoltare sustenabilă şi managementul mediului, în limba engleză,
domeniul de licenţă: Ingineria mediului, 120 de credite, învăţământ cu
frecvenţă, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului.
6. Evaluarea politicilor și a programelor publice europene, domeniul de
licență: Relații internaționale și studii europene, 120 de credite, învățământ cu
frecvență, Facultatea de Istorie și Filosofie.
7. Consiliere în şcoală: Dezvoltare şi sănătate mintală, domeniul de
licenţă: Psihologie, 120 de credite, învăţământ cu frecvenţă, Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei;
8. Psihologia resurselor umane şi sănătate organizaţională, domeniul de
licenţă: Psihologie, 120 de credite, învăţământ cu frecvenţă, Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei;
Program de licenţă depus pentru acreditare:
1. Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate, 3 ani, învăţământ cu
frecvenţă, Facultatea de Business
Programe de licenţă depuse pentru schimbarea calificativului la acreditare:
1. Istorie, 3 ani, învăţământ la distanţă, Facultatea de Istorie şi Filozofie;
2. Istorie în limba maghiară, 3 ani, învăţământ la distanţă, Facultatea de
Istorie şi Filozofie;
3. Filozofie, 3 ani, învăţământ la distanţă, Facultatea de Istorie şi Filozofie.
La același punct pe Ordinea de zi, Senatul a aprobat:
1. Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare continuă:
Program postuniversitar în managementul comunicării în sectorul
public, domeniul ştiinţe administrative
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Durata: 108 ore (72 ore de curs+36 ore de seminar)
Număr de credite: 18
Forma de învăţământ: cu frecvenţă
Taxa de studii: 2.400 lei/cursant
Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării;
Probleme de executare silită în noul cod de procedură civilă, domeniul
drept
Durata: 196 ore
Forma de învăţământ: la distanţă
Număr de credite: 35
Taxa de studii: 1500 lei
Facultatea de Drept;
Sustainable business models, domeniul administrarea afacerilor
Durata: 160 de ore
Forma de învăţământ: cu frecvenţă
Număr de credite: 26
Taxa de studii: 1350 lei
Facultatea de Business
2. Program de formare continuă:
Program Educaţie continuă în folosul comunităţii, Program Lifelong
Learning, organizat de către Centrul de Formare Continuă, Învăţământ la
Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă CFCIDFR.
 La secțiunea Documente curente, punctul 3, Senatul a validat planurile de

învățământ valabile începând cu anul universitar 2013-2014 pentru programele de
studiu licență, învățământ cu frecvență și programele de studiu de master,
învățământ cu frecvență.
 La secțiunea Documente curente, punctul 4, Senatul a aprobat solicitarea
doamnei Câmpean (Mihuț) Marinela de susținere a examenului de licență la
Universitatea Bogdan Vodă. De asemenea, Senatul a aprobat organizarea
examenului de finalizare a studiilor la Universitatea Babeș-Bolyai pentru absolvenții
Institutului Teologic Adventist din Cernica, Facultatea de Teologie Adventistă,
domeniul de studii Asistență Socială, programul de studii/specializarea Asistență
socială.
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 La secțiunea Documente curente, punctul 5, Senatul a aprobat textul final al
Regulamentului de acordare a burselor URSUS și punerea sa în aplicare.
 La secțiunea Documente curente, punctul 6, Senatul a aprobat transferarea
programelor de licență/master „Studii iudaice” (domeniul Studii culturale), din
structura Facultății de Studii Europene a UBB în cea a Facultății de Istorie și
Filosofie.
 La secțiunea Documente curente, punctul 7, Senatul a respins cererea
Departamentului de Pedagogie și Didactică în limba germană din cadrul Facultății de
Psihologie și Științe ale Educație pentru susținerea cursului de Metodica predării
limbii și literaturii germane/l.germană (în limba germană) de către doamna Rodica
Romcea, prof. gr. I, Colegiul Național „Andrei Șaguna” Sibiu.
 La secțiunea Documente curente, punctul 8, Senatul a hotărât:
1. Amânarea soluționării solicitărilor de prelungire a activității după pensionare
până la elaborarea unei metodologii în această privință pentru:
•
•
•
•
•
•
•

Prof. Dr. Fazakas Joszef, Departamentul de Administrarea afacerilor, FSEGA
Prof. Dr. Nițchi Ștefan, Departamentul de Informatică Economică, FSEGA
Prof. Dr. Tomai Nicolae, Departamentul de Informatică Economică, FSEGA
Prof. Dr. Bințințan-Socaciu Petru, Departamentul de Management, FSEGA
Conf. Dr. Sonea Eugenia, Departamentul de Management, FSEGA - în regim
de plata cu ora
Prof. Dr. Mureșan Anton Silviu, Departamentul de Statistică, Previziuni,
Matematică, FSEGA
Prof. Dr. Vorzsak Almos, Departamentul de Științe Economice și Gestiunea
Afacerilor în limba maghiară, FSEGA

2. Amânarea soluționării solicitărilor de prelungire a activității fără pensionare până
la elaborarea unei metodologii în această privință pentru:
•
•
•
•

Pr. Prof. Dr. Alexandru Moraru, Facultatea de Teologie Ortodoxă - un an
Prof. Dr. Gheorghe Ciobanu, Departamentul de Economie Politică, FSEGA
Prof. Dr. Ioan Trenca, Departamentul de Finanțe, FSEGA
Prof. Dr. Liviu Ilieș, Departamentul de Management, FSEGA

3. Continuarea activității în calitate de titular pentru:
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•

Prof. Dr. Avram Andea, Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă și
Istoria Artei, Facultatea de Istorie și Filosofie – cu statut de titular până în data
de 01.10.2013.

4. Prelungirea activității după pensionare pentru:
•

Șef lucrări Dr. Duca Voicu Mihai, Departamentul de Geologie, Facultatea de
Biologie și Geologie - în regim de plata cu ora.

5. Prelungirea activității pentru:
•

Prof. dr. Ioan Oprean, angajat ca cercetător științific gr. I la ICCRR, cu
mențiunea că salarizarea se va face din fondurile disponibile de la ICCRR.

 La secțiunea Documente curente, punctul 9, referitor la taxa de participare la
Școala de vară Limba română și spațiul multicultural central european, ediția a XV-a,
8-30 iulie 2013, Senatul a aprobat cuantumul taxei de participare în valoare de 1405
EUR.
 La secțiunea Documente curente, punctul 10, referitor la Statutul de organizare
și funcționare al Centrului de Carieră de la FSEGA și la taxele practicate de acest
centru, Senatul a hotărât amânarea discutării acestor documente până la proxima
ședință a Senatului, din 3 iunie 2013.
 La secțiunea Documente curente, punctul 11, Senatul a aprobat propunerea de
acordare a titlului de Doctor Honoris Causa pentru Jean-Paul Durand, propus de
Facultatea de Teologie Ortodoxă și propunerile de acordare a titlului de Profesor
Honoris Causa pentru: Josef Windsperger și pentru Heidemarie Seel propuși de
FSEGA și pentru Preda Mihăilescu, propus de Facultatea de Matematică și
Informatică.
 La secțiunea Diverse, punctul 1, Senatul a aprobat:
1. Certificarea unităților de cercetare supuse evaluării în perioada ianuarieaprilie 2013.
2. Emiterea unor diplome de conformitate, de către Rectorat, pentru unitățile
de cercetare certificate.
3. Utilizarea datelor centralizate de Departamentul Cercetare și Management
Programe în cadrul procesului de evaluare, a sugestiilor formulate de
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comisiile de către specialiști, de către Comisia Cercetării Științifice și a
Competitivității, pentru finalizarea obiectivelor prevăzute în Strategia
Universității Babeș-Bolyai în Cercetarea Științifică, la capitolul Creșterea
competitivității.
 La secțiunea Diverse, punctul 2, Senatul a aprobat:
1. Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9.645/29.04.2013 privind
Utilizarea resurselor provenite din regia de cercetare.
2. Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9.518/29.04.2013 privind
crearea Fondului pentru stimularea tinerilor cercetători.
3. Consolidarea cu 1,5 milioane lei a Fondului de rulment al cercetării pe
seama contribuției suplimentare a fondului provenit din regia de cercetare
la cheltuielile universității cu utilitățile pe anul 2012.
4. Consolidarea Fondului de susținere a cercetării în UBB, fond constituit
conform Hotărârii CA nr.9.645/29.04.2013, precum și a Fondului pentru
stimularea tinerilor cercetători, prin resurse provenite atât din alocațiile
bugetare/student, cât și din taxele de școlarizare, corespunzător ponderii
activității de cercetare în pregătirea studenților.
5. Crearea unei categorii speciale în cadrul bugetului Facultăților pentru
susținerea financiară a activităților de cercetare necesare pentru
pregătirea studenților. Vor fi avute în vedere în mod special activitățile de
cercetare necesare pentru finalizarea studiilor prin lucrări de licență,
dizertație și teze de doctorat.
6. Explicitarea în bugetul anual al Universității a susținerii financiare a
obiectivelor din Strategia UBB în Cercetarea științifică, cu precizarea
procentului din venituri, în acord cu cele precizate la punctul 5, care va fi
alocat pentru asigurarea pregătirii studenților prin activități de cercetare
performante.
 La secțiunea Diverse, punctul 3, Senatul a aprobat susținerea publică a tezelor
de doctorat ale cetățenilor aflați sub incidența legii nr. 49/2013, procedura de
susținere publică fiind descrisă în Regulamentul Universității Babeș-Bolyai de
organizare și desfășurare a studiilor de doctorat, nr. 23160/2011.
 La secțiunea Diverse, punctul 4, Președintele a prezentat draftul documentului
de referință privind conceptul de Departament academic și modul de funcționare a
acestuia în cadrul UBB, și a precizat că este un document deschis pentru toate
structurile care doresc să contribuie la completarea/modificarea lui.
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 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 respinge memoriul pe motiv că soluționarea acestuia cade
exclusiv sub incidența legală a Consiliilor Facultăților.
 La secțiunea Diverse, punctul 6, referitor la adresa înaintată Senatului de către
un grup de cercetători, înregistrată la Senat în 230/SEN/05.04.2013, ca răspuns s-au
prezentat hotărârile Consiliului de Administrație privind Utilizarea resurselor
provenite din regia de cercetare și crearea Fondului pentru stimularea tinerilor
cercetători.
 La secțiunea Diverse, punctul 7, referitor la Adresa Departamentelor de
didactica științelor exacte și didactica științelor socio-umane, Președintele a
prezentat o adresă a decanatului înregistrată la Senat cu nr. 302/SEN/9.05.2013 în
care se cerea Senatului să permită gestionarea acestei probleme în cadrul Facultății.
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