Minuta
ședinței Senatului Universității Babeș-Bolyai
din 3 martie 2014
Au fost prezenți 113 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 Biologie integrativă,
-

domnul Conf. Dr. Marcel Pârvu



în cadrul școlii doctorale Filosofie :
- domnul Conf. Dr. Alexander Baumgarten
 în cadrul școlii doctorale Științe economice și gestiunea
afacerilor :
- doamna Prof. Dr. Dorina Lazăr
2. Rezultatele concursurilor privind posturile didactice și de cercetare


Regulamente/Metodologii
1. Regulamentul de taxe pe anul universitar 2014-2015
2. Statutul și Regulamentul de funcționare al Colegiului Profesional de
Performanță Academică UBB
3. Adaptarea Metodologiei de organizare a alegerilor și desemnare a
membrilor Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat
(CSUD) de la I.O.S.U.D. al UBB, în vederea ocupării locurilor
devenite vacante în CSUD în mandatul 2012-2016. Componența
Comisiei de alegeri pentru ocuparea locurilor vacante în CSUD.
4. Regulament privind evaluarea performanțelor profesionale
individuale ale personalului didactic auxiliar și nedidactic
5. Metodologia de acordare a burselor de performanță
6. Regulamentul cadru privind cazarea în căminele studențești

7. Regulamentul de organizare și funcționare a căminelor studențești
8. Raport de autoevaluare instituțională


Documente curente
1. Structura anului universitar 2014-2015
2. Solicitare organizare examen finalizare studii pentru programul de
licență Măsurători terestre și cadastru din cadrul UBB la
Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia
3. Solicitare organizare examen finalizare studii nivel licență pentru
absolvenții Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din
Cluj-Napoca, Programul de studiu: Controlul și securitatea
produselor alimentare la UBB
4. Solicitare organizare examen finalizare studii nivel licență pentru
absolvenții Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară
„Ion Ionescu de la Brad” din Iași, Programul de studiu: Ingineria
mediului la UBB
5. Solicitare organizare examen finalizare studii nivel licență pentru
absolvenții Universității Lucian Blaga din Sibiu, Programul de
studiu: Pedagogia învățământului primar și preșcolar în limba
germană la UBB
6. Aprobare curs post universitar Trecutul de lângă noi. Istoria orală
a comunităților locale în regim curs cu taxă
7. Înființarea, în cadrul Centrului de Cooperări Internaționale, a
Biroului de programe comunitare
8. Aprobarea solicitării doamnei Prof. Dr. Yvonne Goga de continuare
a activității după pensionare cu contract pe perioadă determinată
în cadrul școlii doctorale de lingvistică și studii literare
9. Aprobare conferire calitate de visiting, profesorilor programului
Herder/DAAD, Facultatea de Studii Europene
10. Cadru didactic asociat
11. Aprobare susținere activități didactice la alte universități
12. Delegare de lector
13. Aprobare an sabatic
14. Aprobare acordare DHC domnului Horvath Zoltan (Universitatea
Eotvos Lorand, Budapesta) propus de către Facultatea de

Matematică și Informatică și domnului Acad. Eugen Simion
(Universitatea București) propus de Facultatea de Litere
15. Avizare rapoarte de autoevaluare depuse în vederea acreditării sau
menținerii acreditării la programele de nivel licență/master/post
universitare


Diverse
Informare asupra noii conduceri a Consiliului Studenților

La secțiunea Validări, punctul 1, Conducători de doctorat, Senatul a validat, prin
vot secret, nominal, calitatea de conducător de doctorat pentru următoarele cadre
didactice: în cadrul şcolii doctorale Biologie integrativă, domnul Conf. Dr. Marcel
Pârvu – 101 voturi pentru, 0 împotrivă, 2 buletine de vot invalidate; în cadrul școlii
doctorale Filosofie: domnul Conf. Dr. Alexander Baumgarten – 101 voturi pentru, 0
împotrivă, 2 buletine de vot invalidate; în cadrul școlii doctorale Științe economice și
gestiunea afacerilor: doamna Prof. Dr. Dorina Lazăr – 98 voturi pentru, 3 împotrivă,
2 buletine de vot invalidate.
La secțiunea Validări, punctul 2, Senatul a aprobat rezultatele concursurilor pe
posturi didactice şi de cercetare. Președintele Comisiei pentru resurse umane și titluri
academice a prezentat situația concursurilor în cazul cărora au fost depuse contestații
și care, rămânând încă deschise și în așteptarea soluționării, nu s-au regăsit pe
buletinul de vot: 1) La FSEGA, postul de conferențiar, poziția 17 din statul de funcții,
Departamentul de contabilitate și audit; 2) La Facultatea de Litere, postul de lector,
poziția 13 din statul de funcții, Linia maghiară; 3) La Facultatea de Chimie și Inginerie
Chimică, postul de conferențiar, poziția 19 din statul de funcții; 4) La Facultatea de
Chimie și Inginerie Chimică, poziția 20 din statul de funcții. Aceste posturi nu apar pe
buletinele de vot. Au mai existat contestații la Facultatea de Istorie și Filozofie,
Facultatea de Teologie Ortodoxă și Facultatea de Drept, dar acestea au fost depuse
la nivelul facultăților și au fost soluționate la nivelul consiliilor în favoarea rezultatelor
inițiale ale concursurilor, și aceste situații figurează în buletinele de vot, rezultatele
concursurilor urmând a fi afişate pe pagina web a Universităţii, la secţiunea
Senat/Hotărârile Senatului.
La secțiunea Regulamente/Metodologii, punctul 1, s-a adus la cunoștința Senatului
faptul că, Comisiile de specialitate au propus amânarea aprobării Regulamentului de
taxe pe anul universitar 2014-2015 a fost amânată.

La secțiunea Regulamente/Metodologii, punctul 2, s-a adus la cunoștința Senatului
faptul că, Comisiile de specialitate au propus amânarea aprobării Statutului și a
Regulamentului de funcționare al Colegiului Profesional de Performanță Academică
UBB a fost amânată.
La secțiunea Regulamente/Metodologii, punctul 3, referitor la adaptarea
Metodologiei de organizare a alegerilor și desemnare a membrilor Consiliului pentru
Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) de la I.O.S.U.D. al UBB, în vederea ocupării
locurilor devenite vacante în CSUD în mandatul 2012-2016, Senatul a decis că
această adaptare nu necesită o hotărâre a Senatului, ci doar transmiterea unui set de
observaţii către IOSUD. La acelaşi punct de pe Ordinea de zi, Senatul a aprobat
componenţa Comisiei de alegeri pentru organizarea alegerilor membrilor Consiliului
pentru studiile universitare de doctorat.
La secțiunea Regulamente/Metodologii, punctul 4, Senatul a aprobat textul final al
Regulamentului privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale
personalului didactic auxiliar și nedidactic şi punerea sa în aplicare.
La secțiunea Regulamente/Metodologii, punctul 5, Senatul a aprobat textul final al
Metodologiei de acordare a burselor de performanță şi punerea sa în aplicare.
La secțiunea Regulamente/Metodologii, punctul 6, Senatul a aprobat textul final al
Regulamentului cadru privind cazarea în căminele studențești şi punerea sa în
aplicare.
La secțiunea Regulamente/Metodologii, punctul 7, s-a adus la cunoștința Senatului
faptul că, Comisiile de specialitate au propus amânarea aprobării Regulamentului de
organizare și funcționare a căminelor studențești a fost amânată.
La secțiunea Regulamente/Metodologii, punctul 8, Senatul a aprobat Raportul de
autoevaluare instituțională elaborat de Universitatea Babeş-Bolyai.

La secțiunea Documente curente, punctul 1, Senatul a aprobat Structura anului
universitar 2014-2015 pentru Liniile de studiu Română, Maghiară şi Germană, în

forma aprobată în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 10.02.2014, conform
adresei cu nr. 2756/14.02.2014.
La secțiunea Documente curente, punctul 2, Senatul a aprobat organizarea
examenului de finalizare a studiilor pentru programul de licență Măsurători terestre
și cadastru din cadrul UBB la Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia.
La secțiunea Documente curente, punctul 3, Senatul a aprobat organizarea
examenului de finalizare a studiilor la Universitatea Babeş-Bolyai pentru absolvenții
Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Programul de
studiu de licenţă: Controlul și securitatea produselor alimentare (domeniul
Inginerie Chimică).
La secțiunea Documente curente, punctul 4, Senatul a aprobat organizarea
examenului de finalizare a studiilor la Universitatea Babeş-Bolyai pentru absolvenții
Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași,
Programul de studiu de licenţă: Ingineria mediului (domeniul Ingineria mediului).
La secțiunea Documente curente, punctul 5, Senatul a aprobat organizarea
examenului de finalizare a studiilor la Universitatea Babeş-Bolyai pentru absolvenții
Universității Lucian Blaga din Sibiu, Programul de studiu de licenţă: Pedagogia
învățământului primar și preșcolar în limba germană.
La secțiunea Documente curente, punctul 6, Senatul a aprobat desfăşurarea
cursului postuniversitar Trecutul de lângă noi. Istoria orală a comunităților locale,
acreditat de MECTS nr. 38125/07.05.2012, în formula de curs cu taxă (1200 lei,
achitaţi în patru rate).
La secțiunea Documente curente, punctul 7, Senatul a aprobat înființarea Biroului
de programe comunitare în cadrul Centrului de Cooperări Internaționale, birou care
va avea în responsabilitatea sa programele Erasmus şi Erasmus Mundus, în
conformitate cu reglementările europene.
La secțiunea Documente curente, punctul 8, Senatul a aprobat solicitarea doamnei
Prof. Dr. Yvonne Goga de continuare a activității după pensionare cu contract
individual de muncă pe perioadă determinată în cadrul școlii doctorale de lingvistică și
studii literare.

La secțiunea Documente curente, punctul 9, Senatul a aprobat solicitarea Facultăţii
de Studii Europene, Departamentul de Studii Europene al Liniei Germane, de conferire
a calității de visiting domnului Prof. dr. Christian German şi domnului Prof. Dr.
Walter Rothholz, profesori în cadrul programului Herder/DAAD.
La secțiunea Documente curente, punctul 10, Senatul a aprobat solicitarea
Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială de a invita în calitate de cadru didactic
asociat pe doamna Carmen Fiscuci, mediator acreditat, pentru susţinerea cursului şi
a seminarului de specialitate: Medierea: teorii şi practici, în cadrul masteratului
vocaţional: Asistenţa Socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere, în regim de
plata cu ora.
La secțiunea Documente curente, punctul 11, Senatul a aprobat solicitarea
domnului Conf. dr. Gavriletea Marius Dan de la Facultatea de Business,
Departamentul de Business, de a susține activități didactice (2 ore curs, 2 ore seminar
la disciplina Practica asigurărilor) în cadrul programului de master de Medicină
Dentară Judiciară, la Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca şi
solicitarea domnului Conf. dr. Păun Ciprian Adrian de la Facultatea de Științe
Economice și Gestiunea Afacerilor, Departamentul de Economie politică, de a susține
următoarele activități didactice: 1) Cursul Legal Environment of International Business
la Plymouth State University în regim online, în cadrul programului masteral Master of
International Business. 2) Cursul Impozitul pe venit și contribuțiile sociale la
Universitatea București, în regim modular, în cadrul programului masteral Drept fiscal.
La secțiunea Documente curente, punctul 12, Senatul a aprobat solicitarea
Departamentului de Psihologie aplicată, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei, de delegare de lector pentru doamna dr. Ráduly-Zörgö Éva.
La secțiunea Documente curente, punctul 13, Senatul a aprobat solicitarea doamnei
Conf. Dr. Maria Silvia Crăciun de la Facultatea de Istorie şi Filosofie, Departamentul
de Istorie Medievală, Premodernă şi Istoria Artei, de acordare a unui an sabatic
începând cu data de 24 februarie 2014.
La secțiunea Documente curente, punctul 14, Senatul a aprobat propunerea de
acordare a titlului de Doctor Honoris Causa domnului Horvath Zoltan (Universitatea
Eotvos Lorand, Budapesta) propus de către Facultatea de Matematică și Informatică.

La acelaşi punct de pe Ordinea de zi, domnul Preşedinte a precizat că dosarul
propunerii de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa domnului Acad. Eugen
Simion (Universitatea București) propus de Facultatea de Litere a fost remis Facultăţii
în cauză spre analiză.
La secțiunea Documente curente, punctul 15, Senatul a validat programele de studii
nivel licenţă, master şi postuniversitare aprobate pe baza rapoartelor de evaluare în
vederea depunerii lor la ARACIS pentru autorizarea, acreditarea sau menţinerea
acreditării, conform adresei Rectoratului cu nr. 1630/30 ianuarie 2014.

La secțiunea Diverse, Senatul a aprobat componenţa comisiei de analiză a situaţiei
domnului Asist. univ. Nawrotzky- Török Edmond.
La secțiunea Diverse, Senatul a aprobat componenţa comisiei de analiză a situaţiei
domnului Prof. univ. dr. Pop Marius-Dorel.
La secțiunea Diverse, domnul Președinte a adresat mulţumiri şi felicitări domnului
decan al Facultăţii de Matematică şi Informatică pentru activitatea care se desfăşoară
în cadrul Departamentului de Informatică. În cadrul FSEGA a avut loc prezentarea
unor roboţi creaţi de studenţii Facultăţii de Matematică şi Informatică sub conducerea
Conf. univ. dr. Mihai Oltean, roboţi care s-au bucurat de interesul concitadinilor şi al
presei, ceea ce contribuie la îmbunătăţirea imaginii Universităţii Babeş-Bolyai. Domnul
preşedinte a propus ca cel puţin o diplomă să fie acordată celor implicaţi în acest
proiect şi a precizat că acest gen de acţiuni trebuie dezvoltat pe viitor în cadrul
Universităţii.
La secțiunea Diverse, domnul Președinte a prezentat senatorilor noua conducere a
Consiliului Studenților: Prefect – Cristina Filip; subprefect Linia română: Adela FloreaSuciu; subprefect Linia germană Raul Alexandru Ilie; subprefect Linia maghiară
Botond Talpos.
La secțiunea Diverse, în urma sesizării neuniformității practicilor procedurale în
desfășurarea concursurilor pe posturi didactice și de cercetare, Senatul a hotărât ca
până la ședința următoare din 7 aprilie 2014 să fie elaborat un document care să
reglementeze aspectele metodologice de desfășurare a acestora. Acest document va
fi elaborat de către Comisia de resurse umane și titluri academice de comun acord cu
prorectoratul de resort.

