SENAT

Minuta
Ședinței Senatului Universității Babeș-Bolyai
din 9 decembrie 2013
Au fost prezenți 108 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:



Validări
1. Director de departament: Facultatea de Litere
 Departamentul de Literatură română și teorie literară: Conf.
dr. Călin Teutișan
 Departamentul de Limbă maghiară și lingvistică generală:
Conf. dr. Beno Attila



Regulamente/Metodologii
1. Modificare Regulament de organizare și desfășurare a examenului
de finalizare a studiilor nivel licență și masterat
2. Modificare Regulament de admitere al Universității Babeș-Bolyai
3. Modificare Regulament privind activitatea profesională a studenților
(nivel licență și master) din UBB în baza Sistemului european de
credite transferabile (ECTS)
4. Aprobare Regulament de organizare și funcționare a Direcției
Tehnologiei Informației și Comunicațiilor
5. Departamentul
6. Politica lingvistică a UBB
7. Codul de etică al UBB



Documente curente
1. Aprobare susținere activități didactice la alte universități
2. Derogări
3. Prelungire activitate
4. Cadre didactice asociate
5. Solicitare de susținere a examenului de finalizare studii la UBB din
partea Universității 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, promoția
2014, Programul de studiu licență: Ingineria mediului
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6. Modificare taxă pentru desfășurarea inspecțiilor speciale și
susținerea lucrărilor metodico-științifice, pentru gradele didactice, la
DPPD
7. Prelungire stagiu doctorat pentru anul universitar 2013-2014,
Petruș. I. Raluca
8. Modificare program Postuniversitar de formare și dezvoltare
profesională continuă: Gestiunea substanțelor și preparatelor
chimice periculoase
9. Taxe Centrul de Consiliere Student Expert



Diverse

 La secțiunea Validări, punctul 1, Senatul a validat prin vot secret, nominal, pe
domnul Conf. univ. dr. Călin Teutișan ca director de departament la Departamentul
de Literatură română și teorie literară, Facultatea de Litere, cu următoarele rezultate:
76 voturi pentru, 3 împotrivă, 2 voturi neexprimate și pe domnul Conf. univ. dr.
Benö Attila ca director de departament la Departamentul de Limbă maghiară și
lingvistică generală, Facultatea de Litere, cu următoarele rezultate: 76 voturi pentru,
1 împotrivă, 4 voturi neexprimate.
 La secțiunea Regulamente/Metodologii, punctul 1, Senatul a dezbătut

modificările la Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare
a studiilor nivel licență și masterat propuse de Rectorat prin adresa
612/SEN/21.11.2013 și propunerea Comisiei de coduri, regulamente și probleme
juridice de a elimina certificatul de competență lingvistică din conținutul dosarului de
înscriere la examenul de licență, și a decis amânarea aprobării acestui text până la
următoarea ședință de senat, urmând ca în perioada imediat următoare să fie
consultate Facultățile și Comisia de curriculum, calitate și învățământ netradițional.
 La secțiunea Regulamente/Metodologii, punctul 2, Senatul a aprobat
următoarele modificări la Regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai: 1)
Reformularea articolului 7 astfel: „Studenții instituțiilor de învățământ superior de
stat, înmatriculați în anii precedenți pe locuri finanțate de la bugetul de stat, care
decid să facă și o a doua specializare și sunt declarați admiși la această nouă
specializare, pot beneficia de subvenția de la bugetul de stat numai pe durata
normală de studiu (scăzând din durata de studiu a noii specializări anii de studiu cu
subvenționare de la buget la specializarea inițială). Dacă prima specializare este
parcursă cu achitarea taxei de studiu, cea de-a doua specializare poate fi efectuată
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cu finanțare de la bugetul de stat, în urma reușitei la concursul de admitere pe loc
bugetat. Aceeași reglementare se aplică și studenților din anul I. În cazul în
care aceștia au fost exmatriculați ori s-au retras de la studii de pe un loc
bugetat, pentru a deveni studenți, trebuie să susțină concurs de admitere.
Finanțarea de la bugetul de stat a ciclului normal de studiu presupune
urmarea în regim bugetat a fiecărui an de studiu câte o singură dată. Orice altă
situație, cu excepția cazurilor sociale, implică urmarea anului de studiu în
regim cu taxă.” 2) La capitolul B. Desfășurarea concursului de admitere, după alin.
2, introducerea unei precizări, astfel: „Prin afișare se va înțelege întotdeauna
postarea informațiilor respective la afișierul facultății (universității) și pe paginile de
internet ale organizatorilor”. 3) Modificarea titlului la capitolul III din „Preînscrierea,
înscrierea candidaților și concursului” în „Preînscrierea, înscrierea candidaților și
concursul”. A fost votată și aprobată forma finală a Regulamentului de admitere.
 La secțiunea Regulamente/Metodologii, punctul 3, Senatul a aprobat
următoarele modificări la Regulamentul privind activitatea profesională a studenților
(nivel licență și master) din Universitatea Babeș-Bolyai în baza Sistemului european
de credite transferabile (ECTS): 1) La articolul 14, se elimină „colocviile”. 2) La
articolul 30, în loc de „definitiv fără drept de reînmatriculare”, se introduce „cu drept
de înmatriculare în condițiile prevăzute de prezentul regulament”. A fost votată și
aprobată forma finală a Regulamentului privind activitatea profesională a studenților
(nivel licență și master) din Universitatea Babeș-Bolyai în baza Sistemului european
de credite transferabile (ECTS).
 La secțiunea Regulamente/Metodologii, punctul 4, Senatul a aprobat 1) textul
final al Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Tehnologiei
Informației și Comunicațiilor, cu articolul 47 modificat după cum urmează: „Prezentul
regulament poate fi modificat la propunerea Direcției Tehnologiei Informației și
Comunicațiilor, a prorectorului responsabil cu tehnologia informației și comunicațiilor,
cu avizul consultativ al Consiliului de Administrație și cu aprobarea Senatului” și 2)
punerea sa în aplicare.

 La secțiunea Regulamente/Metodologii, punctul 5, referitor la Documentul de

referință privind conceptul de „departament academic” și modul de funcționare a
acestuia în cadrul Universității Babeș-Bolyai, Senatul a aprobat: 1) Textul final al
Documentului de referință privind conceptul de „departament academic” și modul de
funcționare a acestuia în cadrul Universității Babeș-Bolyai cu următoarele modificări:
a) La definiția Departamentului, înlocuirea formulei: „Organizează și gestionează
unul sau mai multe domenii de specializare” cu „Asigură producerea, transmiterea și
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valorificarea cunoașterii a unul sau mai multe domenii de studii sau programe de
specializare”. b) La punctul 3.3.2, ultimul alineat, înlocuirea expresiei „în urma
consultării” cu „în urma acordului acestora”. 2) Organizarea fiecărui departament al
Universității în consens cu prevederile Documentului de referință, în vederea
generării unui proces de proiectare de module/programe interdisciplinare, cu
precizarea că prevederile documentului intră în vigoare prin hotărârea Senatului cu
nr. 631/SEN/09.12.2013, cu excepția alegerii directorului de departament.
 La secțiunea Regulamente/Metodologii, punctul 6, Senatul a hotărât amânarea
aprobării textului final al Politicii lingvistice a Universității Babeș-Bolyai până ședința
din ianuarie, urmând ca în această perioadă să fie analizat documentul de către
toate comisiile implicate în vederea reformulării în conformitate cu OM
3545/15.04.2013 unde nu se mai prevede certificatul de competență lingvistică în
componența dosarului de înscriere la examenul de finalizare a studiilor.
 La secțiunea Regulamente/Metodologii, punctul 7, Senatul a aprobat textul
final al Codului de etică și deontologie profesională și punerea sa în aplicare.
 Referitor la Metodologia de acordare a burselor de performanță, Comisia de
coduri, regulamente și probleme juridice a adus la cunoștința senatorilor faptul că a
fost stabilită o ședință în luna ianuarie 2014 la care vor fi invitați prorectorul de
resort, președintele Comisiei de cercetare și competitivitate și reprezentanții
studenților pentru a discuta această metodologie.
 La secțiunea Documente curente, punctul 1, Senatul a aprobat următoarele
solicitări de desfășurare a unor activități didactice la alte universități: 1) Solicitarea
doamnei Asist. drd. Bence-Muk Mirona, Facultatea de Litere, de a desfășura
activități didactice în calitate de cadru didactic asociat la Academia de Muzică „Gh.
Dima” din Cluj-Napoca în anul universitar 2013-2014, 2) Solicitarea doamnei Prof.
dr. Marinela Ghereș, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, de a
desfășura activități didactice în calitate de cadru didactic asociat la Universitatea
Tehnică din Cluj-Napoca în anul universitar 2013-2014. 3) Solicitarea doamnei Lect.
dr. Kallay Eva, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, de a desfășura
activități didactice în calitate de cadru didactic asociat la Universitatea de Medicină și
Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, în anul universitar 2013-2014. 4)
Solicitarea doamnei Lect. dr. Ștefana Pop-Curșeu, Facultatea de Teatru și
Televiziune, de a desfășura activități didactice în calitate de cadru didactic asociat la
Universitatea din București și Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”,
în anul universitar 2013-2014.
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 La secțiunea Documente curente, punctul 2, Derogări, Senatul a aprobat
următoarele solicitări de susținere a unor activități didactice: 1) Asist. drd. Mezei
Vlad (cu doctorat susținut în septembrie a.c.), Facultatea de Litere, Derogare:
Asistent, (pentru seminarii lb. engleză și franceză, nivel master) la plata cu ora. 2)
Ing. Anamaria Bogdan, Facultatea de Litere, Derogare: Asistent, (pentru seminar
informatică aplicată, departamentul LMA) la plata cu ora. 3) Secretar Emilia
Felecan, Facultatea de Litere, Derogare: Asistent, (pentru practica profesională la
LMA) la plata cu ora. 4) Asist. drd. Păloșanu Oana-Meda, Facultatea de Litere,
Derogare: Asistent (pentru curs practic la limba japoneză, nivel licență).

 La secțiunea Documente curente, punctul 3, Prelungire activitate, Senatul a
aprobat continuarea activității după pensionare până la finele anului universitar
domnului Conf. univ. dr. Cornel Popovici, Facultatea de Educație Fizică și Sport cu
următorul rezultat al votului secret, nominal: 75 pentru, 5 împotrivă, 2 voturi
neexprimate.
 Referitor la continuarea activității după împlinirea vârstei de pensionare, conform
art. 289 alin. (6) din LEN nr. 1/2011, în vederea simplificării procedurii de prelungire
a activității, respectiv de menținere ca titular în activitatea didactică și de cercetare,
prin respectarea interesului facultăților și studenților de asigurare a continuității
cadrelor didactice pe parcursul unui an din programul de studii, Senatul a aprobat
Proiectul de hotărâre al Comisiei de resurse umane care prevede ca, începând cu
data de 1 decembrie 2013, cadrele didactice și de cercetare care împlinesc vârsta
legală de pensionare în cursul unui an universitar să își mențină automat calitatea de
titular, în virtutea prezentei hotărâri, până la sfârșitul anului universitar în cursul
căruia s-a împlinit vârsta (i.e. data de 30 septembrie).
În vederea menținerii calității de titular sau a prelungirii activității pentru anul
universitar următor celui în care s-a împlinit vârsta de pensionare, cadrele didactice
vor îndeplini criteriile și condițiile prevăzute în Metodologia aplicabilă acestor situații,
astfel cum a fost adoptată și completată ori modificată de către Senatul universitar.
În ceea ce privește cadrele didactice și de cercetare care au împlinit vârsta
legală de pensionare și sunt angajate în granturi de cercetare, acestea continuă
activitatea în mod automat în cadrul grantului până la finalizarea acestuia.
Continuarea activității în condițiile menționate, nu conferă în mod automat
dreptul de a presta activități didactice, pentru aceasta fiind necesară solicitarea
scrisă și se poate aproba în condițiile hotărârii nr. 366/SEN/03.06.2013.
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 La secțiunea Documente curente, punctul 4, Senatul a aprobat desfășurarea
de activități didactice în cadrul Universității Babeș-Bolyai, în anul universitar 20132014, de către următoarele cadre didactice, în calitate de cadre didactice asociate
invitate, cu mențiunea că cei fără titlu de doctor pot susține numai seminarii,
laboratoare, lucrări practice, îndrumări de an:
1. Feng Shaozhong (Dir. Institut Confucius), Facultatea de Litere - Asistent, (pentru
seminarii lb. chineză, Departamentul de Asiatice) la plata cu ora.
2. Zhu Xaobin (Lector invitat (prin acord interguvernamental), Facultatea de Litere Asistent, (pentru seminarii lb. chineză, Departamentul de Asiatice) la plata cu ora.
3. Cadru didactic preuniversitar Dezsi Zoltan, Extensia Gheorgheni, Facultatea de
Geografie – Asistent (pentru lucrări practice).
4. Cadru didactic preuniversitar Târle Monica, Extensia Zalău, Facultatea de Geografie
– Asistent (pentru lucrări practice).
5. Cadru didactic preuniversitar Kristof Mihail, Extensia Satu Mare, FSPAC – Asistent
(pentru lucrări practice).
6. Cadru didactic preuniversitar Vasiluț-Mârtea Cristian, Extensia Sibiu, Facultatea de
Psihologie și Științe ale Educației – Asistent (pentru lucrări practice).
7. Cadru didactic preuniversitar Ilieșiu Leonida, FEFS – Asistent (pentru lucrări
practice).
8. Cadru didactic preuniversitar Mașca Daniel, Extensia Vatra Dornei, Facultatea de
Psihologie și Științe ale Educației - Asistent (pentru lucrări practice).
9. Prof. Grad. Did. I Col. Național Andrei Șaguna, Sibiu, Pitko Paul, Extensia Sibiu,
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației – Asistent.
10. Kinetoterapeut, Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, Suciu Adrian, Facultatea
de Educație Fizică și Sport – Asistent (pentru lucrări practice și stagii clinice) plata cu
ora.
11. Kinetoterapeut, Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, Bartha Csaba M.,
Facultatea de Educație Fizică și Sport – Asistent (pentru lucrări practice și stagii
clinice) plata cu ora.
12. Prof. Dr. Aurel Codoban, Facultatea de istorie și Filosofie - Cu contract individual
de muncă conform art. 285 alin. 5 din LEN 1/2011.

 La secțiunea Documente curente, punctul 5, Senatul a aprobat organizarea
examenului de finalizare a studiilor la Universitatea Babeș-Bolyai pentru absolvenții
Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, promoția 2014, Programul de
studiu de licență: Ingineria mediului.
 La secțiunea Documente curente, punctul 6, Senatul a discutat modificările
solicitate de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic de modificare a
sumelor necesare pentru desfășurarea inspecțiilor speciale și susținerea lucrărilor
metodico-științifice în vederea obținerii gradelor didactice, conform adresei cu nr.
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26515/11.11.2013, a hotărât amânarea aprobării acestora și transmiterea unei
solicitări către DPPD de revizuire a materialului.
 La secțiunea Documente curente, punctul 7, prelungirea doctoratului pentru:
PETRUȘ I. Raluca, conducător de doctorat Prof. univ. dr. Mușata-Dacia BOCOȘBINȚINȚAN, pentru anul universitar 2013-2014 (12 luni, primul an de prelungire), cu
precizarea că taxele de școlarizare vor fi suportate de către studentul-doctorand.
 La secțiunea Documente curente, punctul 8, Senatul a discutat modificările
solicitate cu privire la Programul postuniversitar de formare și dezvoltare
profesională continuă Gestiunea substanțelor și preparatelor chimice periculoase,
propus de Facultatea de Chimie și Inginerie chimică, după cum urmează: 1)
Reducerea duratei programului: de la 120 ore didactice efective la 100 ore didactice
efective. 2) Reducerea numărului de credite: de la 15 credite la 10 credite. 3)
Reducerea taxei/cursant: de la 3000 lei/cursant la 2000 lei/cursant, a hotărât, la
recomandarea Comisiei de buget, amânarea aprobării acestora și transmiterea unei
solicitări către Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică de revizuire a materialului
trimis spre analiză în ce privește raportul dintre numărul orelor didactice și numărul
creditelor, conform adresei MEN înregistrată la Rectorat cu nr. 3755/25.02.2013.
 La secțiunea Documente curente, punctul 9, Senatul a hotărât amânarea
aprobării taxelor practicate de Centrul de Consiliere Student Expert în anul
universitar 2013-2014, conform solicitării Centrului de Consiliere Student Expert cu
nr. 27509/20.11.2013, și transmiterea unei solicitări de revizuire a materialului
justificată de inconsistența taxelor cu prevederile statutului Centrului.

 La secțiunea Diverse, Senatul a aprobat propunerea de acordare a titlului de
Doctor Honoris Causa al Universității Babeș-Bolyai domnului Geert BOUCKAERT,
propus de Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării.
În cazul următoarelor propuneri de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa al
Universității Babeș-Bolyai: Lucian CROITORU, propus de Facultatea de Științe
Politice, Administrative și ale Comunicării; Dumitru-Dorin PRUNARIU, propus de
Facultatea de Știința și Ingineria Mediului; Daniel DĂIANU, propus de Facultatea de
Științe Economice și Gestiunea Afacerilor; Eugen SIMION, propus de Facultatea de
Litere, Senatul a hotărât postarea documentelor din dosarele de propunere pe
portalul de documente al Senatului și rediscutarea acestora în proxima ședință.
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 Senatul a aprobat Proiectul de hotărâre al Comisiei de buget cu privire la
inventarierea tuturor programelor care necesită modificarea sau introducerea unor
taxe noi în timp util pentru ca toate acestea să fie cuprinse în Regulamentul de taxe
și utilizate la construcția bugetului pentru anul universitar următor.
 Referitor la cazul domnului Asist. Edmond Nawrotzky- Török, președintele
Comisiei de resurse umane și titluri academice a prezentat punctul de vedere al
comisiei referitor la acest caz, după care, la solicitarea domnului Nawrotzky- Török, i
s-a dat cuvântul domniei sale în Senat pentru a-și prezenta punctul de vedere
referitor la situația orelor care îi revin în cadrul statului de funcții al departamentului
din care face parte. Senatul a hotărât transmiterea unei recomandări către FSEGA
ca, luând în considerare poziția Comisiei de resurse umane și titluri academice și
prezentarea făcută în plen de domnul Nawrotzky-Török , să identifice soluția optimă
pentru rezolvarea acestei situații.
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