
 

 
 

 

Minuta 

Ședinței Senatului Universității Babeș-Bolyai 

din 13 ianuarie 2014 

 

Au fost prezenți 117 senatori din 139, condiția de cvorum a fost îndeplinită. 

Domnul Președinte a deschis ședința prin salutul adresat Rectorului, Senatorilor și 

Prorectorilor prezenți, urmând prezentarea Ordinii de zi, după cum urmează: 

 

 Validări  

1. Membri interimari Senat: Fodor János, Lázár Botond 
(reprezentanți studenți, linia maghiară) 

2. Comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de 
cercetare 
 

 Regulamente/Metodologii 
1. Modificare Regulament de organizare și 

desfășurarea examenului de finalizare a studiilor nivel licență și 

masterat 

2. Modificarea  articolului 64 din Statutul Studentului 

 
 Documente curente 

1. Aprobare act constitutiv al fundației “Cluj Innovation City” 

2. Aprobare Protocol colaborare cu Liga Sportului Universitar 

(LSU) 

3. Înființare Centru Clujean pentru Studii Indiene 

4. Înființare Institut de Armenologie 

5. Aprobare comisie de disciplină 

6. Aprobare susținere activități didactice la alte universități 

7. Derogări/ Cadre didactice asociate 

 Diverse 

 

 



 

 
 

 La secțiunea Validări, punctul 1, pentru a asigura reprezentativitatea studenților 

liniei maghiare în ședințele Senatului până la demararea și finalizarea 

procedurilor de alegere a unor noi studenți senatori, Senatul a validat prin vot 

secret, nominal, pe studentul Fodor János cu 111 voturi pentru, 3 împotrivă, 1 

vot neexprimat și pe studentul Lázár Botond cu 111 voturi pentru, 3 împotrivă, 1 

vot neexprimat ca studenți-senatori interimari pentru linia maghiară. 

 

 La secțiunea Validări, punctul 2, Senatul a aprobat componența comisiilor de 

concurs pentru posturile didactice și de cercetare pe perioadă determinată și 

componența comisiilor de concurs pentru posturile didactice pe perioadă 

nedeterminată cu excepția comisiei pentru poziția 6 din statele de funcții de la 

Facultatea de Litere, această comisie urmând să fie completată cu un specialist 

de la limba japoneză (din afara UBB) până la organizarea concursului. De 

asemenea, Senatul a aprobat decizia Comisiei de resurse umane și titluri de 

reverificare a comisiilor de concurs după încheierea înscrierii, pentru sesizarea 

eventualelor incompatibilități și pentru rezolvarea lor. 

 

 La secțiunea Regulamente/Metodologii, punctul 1, Senatul a decis amânarea 

discutării propunerilor de modificare a Regulamentului de organizare și 

desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat până la 

aprobarea în Senat a Politicii lingvistice a UBB. 

 

 La secțiunea Regulamente/Metodologii, punctul 2, Senatul a aprobat 

modificarea articolului 64 din Statutul studentului astfel: (1) Prefectul și 

Subprefecții Studenților sunt aleși pentru un mandat de doi ani; (2) Poziția de 

Secretar General se ocupă prin concurs, la care pot participa toți studenții 

senatori, iar mandatul Secretarului General este tot de 2 ani; (3) Adunarea 

electivă pentru desemnarea Prefectului este formată din totalitatea studenților 

senatori, a aprobat modificările minore de formulare care decurg din aceasta în 

articolele 55, 65, 68, 72, 76 și 78 și punerea în aplicare a Statutului studentului în 

forma modificată și disponibilă pe pagina de web a Senatului.  

 

 

 La secțiunea Documente curente, punctul 1, Senatul a aprobat participarea 

Universităţii Babeş-Bolyai la constituirea Fundaţiei Cluj Innovation City, cu 

condiţia ca statutul Universităţii în această fundaţie să fie în acord cu următoarele 

principii: 1) Universitatea Babeş-Bolyai participă la asociaţii/fundaţii, menite a 



 

 
 

facilita realizarea obiectivelor sale strategice şi a-şi valorifica potenţialul de care 

dispune, în condiţiile în care ponderea votului Universităţii Babeş-Bolyai nu este 

mai mică decât a oricărui partener în asociaţie/fundaţie. 2) Asocierea Universităţii 

Babeş-Bolyai cu reprezentanţii mediului privat se va face prin intermediul 

companiilor şi nu a unor persoane fizice. Aceste principii referitoare la 

participarea Universităţii la înfiinţarea unor asociaţii, fundaţii sau societăţi 

comerciale sunt consemnate în hotărârea Senatului cu nr. 509/13.01.2014. 

 

 La secţiunea Documente curente, punctul 2, Senatul a aprobat demararea 

procedurilor de aderare a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport la Liga Sportului 

Universitar (LSU). 

 

 La secţiunea Documente curente, punctele 3 şi 4, Senatul a hotărât: 1) 

Înfiinţarea Institutului de Armenologie şi a Centrului Clujean pentru Studii Indiene 

ca centre culturale. 2) Componenta de cercetare va fi supusă procesului de 

evaluare a unităţilor de cercetare conform metodologiei adoptate de Senat. 3) 

Realcătuirea Statutului celor două unităţi în confomitate cu normele metodologice 

în vigoare. 4) Finanţarea se va realiza din resurse proprii, altele decât cele ale 

UBB. 

 

 La secţiunea Documente curente, punctul 5, Senatul a aprobat comisia de 

analiză a abaterilor disciplinare ale domnului Sebastian Teuca, tehnician la 

Facultatea de Litere, în următoarea componenţă: Ec. Mircea Sabin Raţiu, director 

Resurse umane; Conf. Dr. Monica Fekete, prodecan; Claudia Botezatu, secretar 

şef/ Mihaela Elekes; Ec. Peter Sandor, administrator. 

 

 La secţiunea Documente curente, punctul 6, Senatul a aprobat solicitarea 

domnului Asist. univ. dr. Andrei-Ioan Lazăr de la Facultatea de Litere, 

Departamentul de Limbi şi Literaturi romanice, de a desfăşura activităţi didactice 

(cursuri practice de limba franceză) în regim plata cu ora, la Universitatea de Artă 

şi Design din Cluj-Napoca.  

 

La acelaşi punct, Senatul a hotărât solicitarea unor explicaţii scrise din partea 

Decanatului Facultăţii de Litere cu privire la eludarea avizului Departamentului în 

decizie în cazul solicitării domnului Lect. dr. habil. Adrian Chircu-Buftea, 

Facultatea de Litere, de a desfăşura activităţi didactice, în regim plata cu ora, la 

Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu din Cluj-Napoca. 



 

 
 

 

 La secţiunea Documente curente, punctul 7, Senatul a hotărât solicitarea unui 

dosar (cu cv profesional, publicaţii, orice alte dovezi) care să demonstreze 

prestigiul profesional al cadrelor a căror asociere se doreşte şi nu au doctorat, în 

cazul solicitării Facultăţii de Biologie şi Geologie de invitare a domnului Adrian 

Copcea angajat la Clinica ASTECO din Cluj pentru a susţine activităţi didactice în 

cadrul programului de master Ştiinţele nutriţiei (forma de învăţământ IFR) din 

motiv că solicitantul nu deține titlul de doctor.  

La același punct, Senatul a hotărât alcătuirea de către Comisia de competitivitate 

şi cercetare ştiinţifică a unui Proiect de reorganizare a centrelor de cercetare 

ale Universităţii şi elaborarea unui Regulament al centrelor culturale ale 

Universităţii. 

 

 În urma consultării cu Conducerea executivă pe tema politicii UBB de acordare a 

titlurilor onorifice, Senatul a hotărât elaborarea unui regulament referitor la 

conferirea titlurilor de Doctor Honoris Causa, Profesor Honoris Causa, 

Senator de Onoare şi Profesor emerit al Universităţii, componenţa comisiei 

urmând să fie decisă de comun acord cu Conducerea executivă şi să fie 

aprobată de Senat. 

 

 Senatul a aprobat propunerile de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa 

domnului Olivier Isnard, propus de Facultatea de Fizică, şi doamnei Evamarie 

Hey-Hawkins, propusă de Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică. 

 

 Senatul a aprobat reorganizarea Centrului de Comunicare şi PR în Direcţia 

Comunicare şi Relaţii Publice (DCRP), care va fi condusă de un director şi de un 

director adjunct şi va avea în subordine Serviciul Comunicare Externă şi Serviciul 

Comunicare Internă, ambele servicii fiind conduse de câte un şef serviciu. În 

vederea acestei reorganizări, Senatul a aprobat transferarea a 6 posturi vacante 

din cadrul Serviciului Administrativ în cadrul noii direcţii. 

 

 Senatul a validat, prin vot secret, nominal, alegerea doamnei Lect. Univ. dr. 

Mirona Stănescu în calitatea de director de departament la Departamentul de 

Pedagogie şi Didactică în Limba Germană, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale 

Educaţiei, cu următorul rezultat al votului secret nominal: 84 pentru, 3 împotrivă, 

3 voturi neexprimate. 

 



 

 
 

 Senatul a hotărât elaborarea unei Metodologii proprii pentru înfiinţarea şi 

certificarea unităţilor de cercetare în UBB de către Consiliul ştiinţific în 

colaborare cu Comisia de competitivitate şi cercetare ştiinţifică, urmând ca 

metodologia aprobată de către Senat să fie postată pe pagina de web a 

Universităţii. 

 


