SENAT

Minuta
Ședinței Senatului Universității Babeș-Bolyai
din 3 iunie 2013
Au fost prezenți 91 senatori din 139, condiția de cvorum a fost îndeplinită.
Președintele a deschis ședința prin salutul adresat Senatorilor, Rectorului și
Prorectorilor prezenți, urmând prezentarea Ordinii de zi, după cum urmează:
Validări
1. Membri Senat
Regulamente/Metodologii
1. Aprobarea criteriilor minimale necesare continuării activității
cadrelor didactice după împlinirea vârstei de pensionare
2. Politica lingvistică a UBB
Documente curente
1. Solicitare aviz în vederea radierii din structura Universității, din
următorul HG privind structurile universităților pe anul universitar
2013-2014, a unor programe de studii universitare de licență
autorizate provizoriu
2. Centrul de Carieră FSEGA
Diverse
1. Hotărâre privind regulamentul de utilizare academică a rețelei de
date UBBNet
2. Informare: Decizie Comisia de etică
3. Adresa Oficiul Juridic: referitor la superioritatea forței juridice, în
raport cu alte prevederi, a art. 12.1 din regulamentul de taxe 20132014
4. Comisie de cercetare disciplinară
5. Achiziție imobil Științe Politice
Senatul a aprobat în unanimitate ordinea de zi și propunerea domnului senator
Cornel Vîlcu, de a elimina de pe Ordinea de zi punctul referitor la Politica Lingvistică
și de a-l amâna până la ședința următoare.
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 La secțiunea Validări, punctul 1, Senatul a validat noii membri ai Senatului aleși
pe locurile vacantate prin demisie și revocare.
 La secțiunea Regulamente/Metodologii, punctul 1, Senatul a aprobat criteriile
minimale necesare continuării activității cadrelor didactice după împlinirea vârstei de
pensionare, în forma propusă de Comisia de resurse umane și titluri academice, cu
mențiunea că acestea devin operante pentru solicitările depuse din momentul intrării
în vigoare a hotărârii Senatului.
 La secțiunea Documente curente, punctul 1, Senatul a aprobat radierea din
structura Universității, din următorul HG privind structurile universităților pe anul
universitar 2013-2014, a unor programe de studii universitare de licență autorizate
provizoriu, pe care facultățile nu doresc să le acrediteze.
 La secțiunea Documente curente, punctul 2, Senatul a aprobat Statutul de
organizare și funcționare al Centrului de Orientare și Consiliere Profesională FSEGA
și taxele practicate de acest Centru.
 La secțiunea Diverse, punctul 1, Senatul a aprobat Regulamentul de utilizare
academică a rețelei de date UBBNet, conform Hotărârii Consiliului de Administrație
al UBB cu nr. 11.441/27.05.2013.
 La secțiunea Diverse, punctul 2, domnul Președinte a adus la cunoștința

senatorilor decizia Comisiei de etică a UBB cu privire la cazul de plagiat al domnului
Gheorghe Popescu. S-a decis trimiterea unei adrese referitoare la modul în care se
realizează conducerea comisiei.
 La secțiunea Diverse, punctul 3, Senatul a decis trimiterea unei Note
clarificatoare către Facultăți referitor la superioritatea forței juridice, în raport cu alte
prevederi, a art. 12.1 din regulamentul de taxe 2013-2014, ca art. 12 pct. 12.1 din
Regulamentul privind taxele de admitere, de școlarizare și de finalizare a studiilor
pentru anul universitar 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Senatului Universității
Babeș-Bolyai nr. 244/SEN/08.04.2013, să se aplice cu prioritate față de orice alte
reglementări interne care privesc returnarea taxelor de școlarizare înainte de data
începerii anului universitar, respectiv 01.10.2013.
 La secțiunea Diverse, punctul 4, Senatul a aprobat componența comisiei de
cercetare disciplinare în cazul doamnei lect. Dana Pop de la Facultatea de Studii
Europene.
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 La secțiunea Diverse, punctul 5, Senatul a aprobat achiziția de imobil de către
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din fonduri primite de
către această Facultate direct de la Ministerul Educației Naționale.
 La propunerea domnului senator Simion Șimon, s-a ținut un scurt moment
comemorativ Hermann Oberth cu ocazia împlinirii a 90 de ani de când și-a obținut
titlul de doctor în UBB.
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