Minuta
ședinței Senatului Universității Babeș-Bolyai
din 7 aprilie 2014
Au fost prezenți 94 senatori din 139, condiția de cvorum a fost îndeplinită.
Domnul Președinte a deschis ședința prin salutul adresat Senatorilor și Prorectorilor
prezenți, urmând prezentarea Ordinii de zi, după cum urmează:
Raportul Rectorului privind starea Universității în anul 2013

 Validări
1. Conducători de doctorat:
 în cadrul școlii doctorale Matematică și Informatică
o domnul – domnul Prof. Dr. Gheorghe Sorin Gal
o domnul Prof. Dr. Alexandru Kristály
 în cadrul școlii doctorale Drept :
o doamna Conf. Dr. Ioana Vasiu
o domnul Conf. Dr. Dacian-Cosmin Dragoș
 în cadrul școlii doctorale Chimie :
o domnul Conf. Dr. Radu-Lucian Silaghi-Dumitrescu
o doamna Șef lucrări Dr. Simona Rada
2. Rezultatele alegerilor in CSUD



Regulamente/Metodologii
1. Regulamentul de taxe pe anul universitar 2014-2015
2. Statutul și Regulamentul de funcționare al Colegiului Studențesc de
Performanță Academică UBB
3. Regulamentul de organizare și funcționare a căminelor studențești
4. Execuția bugetară și Proiectul de buget



Documente curente
1. Constituirea asociației Școala Română de Arheologie de la Atena
2. Aprobare Componență Comisie de evaluare/contestații a burselor
Ursus ediția a 4-a. Calendarul de desfășurare al concursului de
acordare a acestor burse.
3. Solicitare organizare examen finalizare studii pentru programul de
licență Ingineria informației din cadrul UBB la Universitatea
Politehnică din București
4. Solicitare organizare examen finalizare studii pentru absolvenții
Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman,
promoția 2014, programul de studiu de licență Filozofie, 3 ani, zi.
5. Solicitare organizare examen finalizare studii nivel licență pentru
absolventa Universității de Sapientia din Cluj-Napoca, Moldovan
Noémi, Programul de studiu de licență: Pedagogie la UBB
6. Solicitare de susținere a examenului de finalizare a studiilor nivel
licență pentru absolventul UBB, Tătaru Cristian Andrei, Facultatea
de Psihologie și Științe ale Educației, învățământ la distanță,
promoția 2008, la Universitatea București
7. Solicitare de susținere a examenului de finalizare a studiilor nivel
licență pentru absolventa Universității „Al. I. Cuza” din Iași,
Tomoioagă (căsătorită Hojda) Maria-Simona, Facultatea de
Psihologie și Științe ale Educației, învățământ la distanță, promoția
2012, la UBB
8. Radiere programe de studii universitare de licență
9. Aprobare susținere activități didactice la alte universități
10. Derogări seminar
11. Aprobare acordare PHC domnului Prof. Hans Peter Niedermeier de
la Universitatea de Științe Aplicate din Mittweida, Germania
12. Aprobare componență comisii de analiză a activității cadrelor
didactice fără publicații științifice în intervalul 2011-2013
13. Avizare rapoarte de autoevaluare depuse în vederea acreditării sau
menținerii acreditării la programele de nivel licență/master/post
universitare



Diverse

În deschiderea ședinței, domnul prorector Sorin Filipescu a prezentat o sinteză a
Raportului Rectorului privind starea Universității Babeș-Bolyai în anul 2013, disponibil
pe pagina de web a Universității la http://www.ubbcluj.ro/ro/despre/publice/files/raportrector/Raport_Rector_2013.pdf.

La secțiunea Validări, punctul 1, Senatul a validat, prin vot secret, nominal, calitatea
de conducător de doctorat pentru următoarele cadre didactice: în cadrul școlii
doctorale Matematică și Informatică, domnul Prof. dr. Gheorghe Sorin Gal – 90
voturi pentru, 4 împotrivă, 0 buletine de vot invalidate și domnul Prof. dr. Alexandru
Kristály – 94 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 buletine de vot invalidate; în cadrul școlii
doctorale Drept, doamna Conf. dr. Ioana Vasiu – 90 voturi pentru, 4 împotrivă, 0
buletine de vot invalidate și domnul Conf. dr. Dacian-Cosmin Dragoș – 88 voturi
pentru, 6 împotrivă, 0 buletine de vot invalidate; în cadrul școlii doctorale Chimie,
domnul Conf. dr. Radu-Lucian Silaghi-Dumitrescu – 87 voturi pentru, 5 împotrivă,
2 buletine de vot invalidate și doamna Șef lucrări dr. Simona Rada – 87 voturi pentru,
7 împotrivă, 0 buletine de vot invalidate.
La secțiunea Validări, punctul 2, Senatul a validat numirea doctoranzilor Daniela
Dumulescu, student-doctorand în anul 2, domeniul de doctorat Psihologie, din Școala
doctorală Psihologie cognitivă aplicată și George-Silviu Cordoș, student-doctorand
în anul 1, domeniul de doctorat Contabilitate, din Școala doctorală Științe economice
și gestiunea afacerilor, în Consiliul pentru studiile universitare de doctorat, conform
Deciziei Rectoratului cu nr. 6743/20.03.2014.
Referitor la trei concursuri pe posturi didactice rămase nefinalizate în ședința
anterioară în urma depunerii unor contestații, Senatul a validat rezultatele
următoarelor concursurilor pe posturi didactice pe durată nedeterminată: 1) Facultatea
de Chimie și Inginerie Chimică, Departamentul de Inginerie Chimică, poziția 19,
conferențiar universitar, candidat Ana-Maria Cormoș cu următorul rezultat al votului
secret, nominal: 58 voturi pentru, 17 împotrivă, 14 abțineri, 4 anulate, din 93 buletine
de vot. 2) Facultatea de Litere, Departamentul de Literatură maghiară, poziția 13,
lector universitar, candidați Farmati Anna și Luffy Katalin cu următorul rezultat al
votului secret, nominal: 80 voturi pentru, 2 împotrivă, 9 abțineri, 3 anulate, din 94
buletine de vot. Senatul a invalidat rezultatul concursului la Facultatea de Științe
Economice și Gestiunea Afacerilor, Departamentul de Contabilitate și Audit, poziția
17, conferențiar universitar, candidați Cristina Boța-Avram și Victor Bogdan

Oprean cu următorul rezultat al votului secret, nominal: 58 voturi pentru, 17 împotrivă,
14 abțineri, 4 anulate, din 93 buletine de vot.

La secțiunea Regulamente/Metodologii, punctul 1, Senatul a aprobat textul final al
Regulamentului de taxe pentru anul universitar 2014-2015 și punerea sa în aplicare.
La secțiunea Regulamente/Metodologii, punctul 2, Senatul a aprobat Statutul
Colegiului Studențesc de Performanță Academică UBB cu următoarele precizări: a)
Amendarea art. 26 care va avea următorul cuprins: „CSPA este finanțat din bugetul
Universității fără afectarea veniturilor care revin facultăților sau fără a constitui o
cheltuială a acestora. Pe lângă aceasta, mai poate beneficia și de resurse din venituri
extrabugetare (e.g. din proiecte europene, din sponsorizări, donații etc.).”; b)
Precizarea modului de realizare și finalizare a cercetării științifice prevăzute printre
activitățile CSPA. Și 2) Regulamentul CSPA cu următoarele amendamente: a) La art.
13, adăugarea unui text care să solicite alocarea a minimum 3 locuri pentru fiecare
linie de studiu. b) La art. 31 al Regulamentului, modificarea structurii biroului de
conducere astfel încât să aibă un număr impar de membri. Senatul a hotărât
transmiterea unei solicitări către conducerea CSPA de a prezenta un raport de
activitate pentru perioada de funcționare experimentală din iunie 2013 până în
prezent, precum și proiectul de dezvoltare viitoare a activităților Colegiului. De
asemenea, Senatul a recomandat CSPA să analizeze oportunitatea armonizării
denumirilor acestui colegiu în cele trei limbi de studiu.
La secțiunea Regulamente/Metodologii, punctul 3, Senatul a aprobat textul final al
Regulamentului privind organizarea și funcționarea căminelor studențești și punerea
sa în aplicare.
La secțiunea Regulamente/Metodologii, punctul 4, Senatul a aprobat: 1) Execuția
bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului financiar 2013; 2) Proiectul bugetului
de venituri și cheltuieli pe anul financiar 2014. Au fost reținute observațiile formulate
de Comisia de buget cu privire la: a) inventarierea spațiilor din UBB; b) accesul la
datele necesare pentru realizarea procesului de monitorizare.

La secțiunea Documente curente, punctul 1, Senatul a aprobat participarea
Universității Babeș-Bolyai, alături de universitățile din consorțiul Universitaria, la
constituirea asociației Școala Română de Arheologie de la Atena.
La secțiunea Documente curente, punctul 2, Senatul a aprobat: 1) Componența
comisiei de evaluare a burselor Ursus 2) Componența comisiei de analiză a
contestațiilor burselor Ursus 3) Calendarul de desfășurare a concursului de acordare
a burselor Ursus, conform adresei Rectoratului cu nr. 5823/13.03.2014
La secțiunea Documente curente, punctul 3, Senatul a aprobat organizarea
examenului de finalizare a studiilor la Universitatea Politehnică din București,
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației pentru absolvenții
Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, programul de studiu de licență Ingineria
informației, Facultatea de Matematică și Informatică.
La secțiunea Documente curente, punctul 4, Senatul a aprobat organizarea
examenului de finalizare a studiilor la Universitatea Babeș-Bolyai pentru absolvenții
Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman, promoția 2014,
programul de studiu de licență Filozofie, 3 ani, zi.
La secțiunea Documente curente, punctul 5, Senatul a aprobat cererea de
organizare a examenului de selecție la Universitatea Babeș-Bolyai pentru Moldován
P. Noémi, absolventă a Universității Sapientia din Cluj-Napoca, promoția 2008,
programul de studiu de licență: Pedagogie, în limba maghiară, 4 ani, zi.
La secțiunea Documente curente, punctul 6, Senatul a aprobat solicitarea domnului
Tătaru Cristian Andrei, absolvent fără examen de licență al Facultății de Psihologie
și Științele Educației, secția Psihologie IDD, promoția 2008, de a susține examenul de
licență la Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației,
Departamentul de Psihologie.
La secțiunea Documente curente, punctul 7, Senatul a aprobat solicitarea doamnei
Tomoioagă (căsătorită Hojda) Maria-Simona, absolventă fără examen de licență a
Universității ”Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, în
domeniul Psihologie, specializarea Psihologie, învățământ la distanță, promoția 2012,
de a susține examenul de licență la Universitatea Babeș-Bolyai.

La secțiunea Documente curente, punctul 8, Senatul a aprobat radierea din
structura Universității Babeș-Bolyai a unor programe de studii universitare de licență
conform adresei Rectoratului cu nr. 3311/21.02.2014
La secțiunea Documente curente, punctul 9, Senatul a aprobat solicitarea domnului
Lect. univ. dr. Dragoș Păun de la Facultatea de Business, Departamentul de
Business, de a susține activități didactice în cadrul programului de master International
Management, la Ecole de Management de Normandie, Franța.
La secțiunea Documente curente, punctul 10, Senatul a aprobat derogări de
seminar la specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar – nivel licență,
învățământ la distanță, linia română, în semestrul II al anului universitar 2013-2014
conform adresei Facultății cu nr. 3514/25.02.2014
La secțiunea Documente curente, punctul 11, Senatul a aprobat propunerea de
acordare a titlului de Doctor Honoris Causa domnului Acad. Eugen Simion propus
de către Facultatea de Litere și propunerea de acordare a titlului de Profesor Honoris
Causa domnului Prof. Hans Peter Niedermeier (Universitatea de Științe Aplicate din
Mittweida, Germania), propus de către Facultatea de Științe Politice, Administrative și
ale Comunicării.
La secțiunea Documente curente, punctul 12, Senatul a aprobat componența
comisiilor de analiză a activității cadrelor didactice fără publicații științifice în intervalul
2011-2013, conform adresei Rectoratului cu nr. 7150/27.03.2014
La acest punct Senatul a formulat unele observații cu privire la organizarea comisiilor:
1) Există unele neconcordanțe cu privire la organizarea acestor comisii de analiză
pentru că la nivelul facultăților există comisii de calitate și competitivitate care ar fi
trebuit să fie activate în acest sens. În cazul în care s-a refăcut fișa postului cu aceste
exigențe doar începând din acest an, aceste exigențe nu pot fi aplicate retroactiv. 2)
Facultățile vor primi un document în care să se precizeze clar ce se așteaptă de la
comisiile de analiză, care este limita de competență a acestor comisii și ce tip de
document trebuie să emită ele.
La secțiunea Documente curente, punctul 13, Senatul a aprobat următoarele
programe propuse în vederea autorizării, acreditării sau menținerii acreditării, conform
adresei 7384/31.03.2014

La secțiunea Diverse, Senatul a aprobat proiectul de hotărâre al Comisiei de buget
prin care: 1) Direcția Generală Administrativă va inventaria toate spațiile Universității,
stabilind gradul lor de ocupare și eficiența utilizării lor actuale. 2) Direcția Generală
Administrativă va fundamenta măsurile necesare utilizării eficiente a tuturor activelor
Universității, făcând propuneri argumentate juridic si financiar în acest sens.
La secțiunea Diverse, Senatul a hotărât transmiterea unei solicitări către Conducerea
executivă a Universității de a pune la dispoziția comisiilor de specialitate ale Senatului
documentația necesară în vederea realizării procesului de monitorizare.
La secțiunea Diverse, Senatul a acordat aprobarea de principiu în vederea
achiziționării imobilului situat în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 11.

