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SENAT 

 

Minuta 

ședinței Senatului Universității Babeș-Bolyai  

din 3 februarie 2014 

 

Au fost prezenți 99 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. Conducători de doctorat:  
 în cadrul școlii doctorale Sociologie, doamna Prof. Dr. Irina 

Culic 
 în cadrul școlii doctorale Științe politice și ale comunicării : 

- domnul Prof. Dr. Flaviu Călin Rus  
- domnul Conf. Dr. Gabriel Bădescu 
- domnul Conf. Dr. Sandu Frunză 

 Regulamente/Metodologii 
1. Politica lingvistică a UBB și Anexa metodologică la Politica lingvistică 
2. Modificare Regulament de organizare și desfășurare a examenului 

de finalizare a studiilor nivel licență și masterat 
3. Modificare Regulament admitere în urma OM 5734/24.01.2013 

 
 Documente curente 

1. Aprobare comisie program studii interculturale 
2. Aprobare comisie de disciplină 
3. Aprobare susținere activități didactice la alte universități 
4. Cadre didactice asociate 
5. Solicitare organizare examen finalizare studii nivel licență pentru 

absolvenții Universității Sapientia din Cluj Napoca la UBB  
6. Solicitare organizare examen finalizare studii nivel licență pentru 

absolvenții Universității de Arte din Târgu-Mureș la UBB 
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7. Avizare rapoarte de autoevaluare depuse în vederea acreditării sau 
menținerii acreditării la programele de nivel licență 

 Diverse 

La secțiunea Validări, Senatul a aprobat prin vot secret, nominal, calitatea de 
conducător de doctorat pentru următoarele cadre didactice: în cadrul școlii doctorale 
Sociologie, doamna Prof. Dr. Irina Culic – 90 voturi pentru, 0 împotrivă, 1 vot 
neexprimat; în cadrul școlii doctorale Științe politice și ale comunicării: domnul Prof. 
Dr. Flaviu Călin Rus – 83 voturi pentru, 4 împotrivă, 4 neexprimate, domnul Conf. 
Dr. Gabriel Bădescu – 84 voturi pentru, 5 împotrivă, 2 voturi neexprimate, domnul 
Conf. Dr. Sandu Frunză – 82 voturi pentru, 6 împotrivă, 3 voturi neexprimate. 
 
La secțiunea Regulamente/Metodologii, punctul 1, Senatul a dezbătut Politica 
lingvistică a Universității Babeș-Bolyai și Anexa metodologică la Politica lingvistică. 
Dar, întrucât Senatul a adoptat modificarea art. 9 din Regulamentul de organizare și 
desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat prin 
introducerea necesității unui atestat de competență lingvistică, documentul de Politici 
lingvistice și Metodologia care îl însoțește, documente adoptate de către Comisia de 
strategie, trebuie să sufere unele modificări, fapt pentru care s-a hotărât retragerea lor 
și reelaborarea conținutului în conformitate cu documentele argumentative ale 
multiculturalității și plurilingvismului în Universitatea Babeș-Bolyai și cu politicile 
europene în domeniu.  

 
La secțiunea Regulamente/Metodologii, punctul 2, Senatul a hotărât modificarea 
articolului 9 din Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare 
a studiilor nivel licență și masterat în sensul obligativității de a include în dosarul de 
înscriere la examenul de finalizare a studiilor nivel licență un atestat de competență 
lingvistică astfel: „Dosarele de înscriere la examenul de licenţă trebuie să conţină: 
cerere tip de înscriere; diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă acesteia în 
original; certificatul de naştere în copie legalizată; două fotografii tip buletin de 
identitate; atestat de competenţă lingvistică; lucrarea de licenţă + CD, însoţită de 
referatul coordonatorului ştiinţific; dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul); 
adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior absolvită, pentru candidaţii 
care provin de la alte universităţi; suplimentul la diplomă în 2 exemplare originale după 
modelul dat de Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru absolvenţii proveniţi de la alte 
instituţii de învăţământ superior.” Cu această modificare, Senatul a aprobat textul final 
al Regulamentului și punerea sa în aplicare. 
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La secțiunea Regulamente/Metodologii, punctul 3, Senatul a hotărât introducerea 
următoarelor modificări la Regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai 
pentru anul universitar 2014/2015, conform Ordinului de Ministru nr. 5734/24.12.2013, 
publicat în Monitorul Oficial nr. 28/14.01.2014, astfel: 1) La Introducere se va modifica 
temeiul legal în baza căruia se organizează concursul de admitere, conform ultimelor 
reglementări stipulate de OM 5734/24.12.2013. 2) Cap. III. Preînscrierea, înscrierea 
candidaților și concursul, art. 11, se modifică astfel: „Pentru înscriere, candidații vor 
completa o fișă tip (1) în care vor menționa, sub semnătură proprie, toate datele 
solicitate de formularul respectiv. Se va atrage atenția în mod deosebit asupra 
necesității precizării opțiunii referitoare la specializarea, limba de studiu, forma de 
învățământ (cu frecvență, frecvență redusă, la distanță) și regimul de finanțare. Se va 
atrage atenția că, în cazul în care la specializarea respectivă nu vor fi suficienți 
candidați pentru alcătuirea unei formațiuni de studiu, aceștia vor putea opta pentru o 
specializare din același domeniu, la aceeași facultate, dar a doua sau a treia etc. 
opțiune trebuie declarată la înscriere, în fișa de înscriere utilizată de facultate. ”. 

 
La secțiunea Documente curente, punctul 1, în vederea realizării unui program de 
studii interculturale în Universitatea Babeș-Bolyai, Senatul a aprobat constituirea unei 
comisii ad-hoc cu următoarea componență: Acad. Prof. dr. Ioan-Aurel Pop, rector; Pr. 
Prof. dr. Ioan Chirilă, președinte; Prof. dr. Joszef Benedek, vicepreședinte linia 
maghiară; Prof. dr. Rudolf Gräf, prorector linia germane; Conf. dr. Anna Soos, 
prorector linia maghiară; Lect. dr. Christian Schuster, vicepreședinte linia germane; 
Prof. dr. Ovidiu Mureșan, președinte comisie de specialitate; Prof. dr. Sorin Mitu, 
Facultatea de Istorie-Filozofie; Prof. dr. Horváth István, Facultatea de Sociologie și 
Asistență socială; Conf. dr. Marius Lazăr, Facultatea de Sociologie și Asistență social; 
Lect. dr. Szabó Töhötöm, Facultatea de Litere ; Lect. dr. Tar Nora, Facultatea de 
Litere; Student 1 – linia română; Student 2 – linia maghiară; Student 3 – linia germană. 

 
La secțiunea Documente curente, punctul 2, referitor la adresa înregistrată la 
Rectorat cu nr. 169/31.01.2014, privind numirea unei comisii de analiză a situației 
domnului Prof. univ. dr. Pop Marius-Dorel, Senatul a hotărât remiterea adresei către 
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, cu recomandarea de a se 
asigura că din componența comisiei de disciplină nu fac parte persoanele care au 
inițiat procedura de sancționare a domnului Pop Marius-Dorel. 

 
La secțiunea Documente curente, punctul 3, Senatul a aprobat Solicitarea doamnei 
Prof. dr. Ioana Both de la Facultatea de Litere, Departamentul de literatură română 
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și teorie literară, de a desfășura activități didactice (Curs opțional Critica genetică a 
manuscriselor eminesciene) în cadrul programului de master de Teorie literară și 
Literatură comparată, la Facultatea de Litere a Universității din București și solicitarea 
domnului Lect. dr. Adrian Chircu-Buftea de la Facultatea de Litere, Departamentul 
de Limba română și lingvistică generală, de a desfășura activități didactice (disciplina 
Limba română pentru studenți străini) în regim plata cu ora, la Universitatea de 
Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca, Departamentul de limbi moderne aplicate în 
medicină. 

La secțiunea Documente curente, punctul 4, Senatul a aprobat solicitarea Facultății 
de Matematică și Informatică de a invita în calitate de cadre didactice asociate în anul 
universitar 2014-2015 pe domnul Prof. Wolfgang Ziegler și pe domnul Conf. Oliver 
Oswald de la University of Applied Sciences, Karlsrue, în cadrul programului de 
licență Informatică (limba de predare germană). 

La secțiunea Documente curente, punctul 5, Senatul a aprobat organizarea 
examenului de finalizare a studiilor la Universitatea Babeș-Bolyai pentru absolvenții 
Universității Sapientia din Cluj-Napoca, programul de studiu de licență Știința mediului. 

La secțiunea Documente curente, punctul 6, Senatul a aprobat organizarea 
examenului de finalizare a studiilor la Universitatea Babeș-Bolyai pentru absolvenții 
Universității de Arte din Târgu Mureș, programul de studiu de nivel licență Comunicare 
audiovizuală – multimedia (în limba maghiară). 

La secțiunea Documente curente, punctul 7, Senatul a aprobat programele de studii 
nivel licență și master aprobate pe baza rapoartelor de evaluare în vederea depunerii 
lor la ARACIS pentru autorizarea, acreditarea sau menținerea acreditării, conform 
adresei Rectoratului cu nr. 1630/30 ianuarie 2014. 

La secțiunea Diverse, domnul Președinte a readus în atenția Senatului cazul 
domnului Edmond Nawrotzky-Torok de la FSEGA iar, în urma discuțiilor, s-a reiterat 
ideea că Senatul nu are autoritatea de a interveni în situația departamentului și a 
modului în care se face distribuția orelor în cadrul acestuia. 
 
Referitor la Institutul de Armenologie, s-a hotărât transmiterea unei solicitări de 
reformulare a Statutului acestui institut în conformitate cu rigorile specifice centrelor 
culturale și, în conformitate cu recomandările făcute de Comisia de coduri, 
regulamente și probleme juridice. 
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Senatul a aprobat propunerea Comisiei de resurse umane referitoare la elaborarea 
unui Statut al profesorului în Universitatea Babeș-Bolyai, de către Comisia de resurse 
umane și titluri în colaborare cu prorectoratul de resort. 

Senatul a aprobat propunerea Comisiei de competitivitate și cercetare științifică 
referitoare la elaborarea unui Statut al cercetătorului în Universitatea Babeș-Bolyai, 
de către Consiliul științific al Universității Babeș-Bolyai, în colaborare cu prorectoratul 
de resort. 

 


