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SENAT 

REGULAMENT 
privind decernare a titlului de Profesor Honoris Causa  

la Universitatea Babeș-Bolyai 
 

I. Condiții de acordare a titlurilor de Profesor Honoris Causa  

 

Art. 1. Titlul de Profesor Honoris Causa (în continuare PHC) se acordă unor 

personalități din domeniul academic, cultural religios sportiv sau din mediul de care au 

contribuit la susținerea activității academice și de cercetare din UBB. 

Art. 2. Titlul de PHC se acordă unor personalități care se află într-una din următoarele 

situații:  

a) a prestat, în calitate de profesor invitat, asociat, visiting professor etc., activități 
didactice și științifice de înalt nivel academic la UBB;  

b) a adus o donație materială importantă, destinată înzestrării UBB;  
c) a sprijinit eficient inițiativele UBB în diverse foruri naționale și internaționale. 

Îndeplinirea acestor cerințe va fi menționată obligatoriu, explicit și detaliat, în Referatul 
justificativ care însoțește dosarul de propunere și care este întocmit de Directorul 
departamentului care face propunerea. 
 

II. Metodologia acordării titlului de PHC 

 

Art. 3. Acordarea titlului de PHC poate fi propusă de centre de cercetare, departamente, 

extensii, institute sau facultăți ale UBB, dosarul propunerii fiind întocmit de către 

directorul/decanul  respectivei entități/facultăți și asumat prin vot secret de consiliul 

ierarhic superior acestuia și avizată de Consiliul de Administrație. Dosarele complete ale 

propunerilor pentru titlurile de PHC sunt avizate de Comisia de resurse umane și titluri 

academice a Senatului UBB, prin votul secret al membrilor comisiei. Extrasul ședinței 

Comisiei, cu rezultatul votului, se adaugă la dosarul propunerii. 

Art. 4. (1) Dosarele avizate de Comisia de resurse umane și titluri academice vor fi 

supuse votului secret al Senatului UBB, ultimul nivel decizional al procesului de acordare 

a acestor titluri. 

(2) Înainte de exprimarea votului, un cadru didactic aparținând departamentului/ 

entității/facultății care face propunerea va face o scurtă prezentare a dosarului către 

plenul Senatului UBB. 
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(3) Senatul UBB decide, prin vot secret, cu majoritatea simplă a senatorilor prezenți, 

acordarea sau  respingerea titlului de Profesor Honoris Causa, pe baza avizului formulat 

de Comisia de resurse umane și titluri academice.  

Art. 5. Acordarea titlului de PHC se realizează în ședință publică, în sala de festivități a 

Facultății care acordă titlul, sub conducerea Decanului și cu participarea Rectorului și 

Președintelui Senatului UBB; un Laudatio al candidatului va fi prezentat de un membru al 

corpului academic aparținând departamentului care a făcut propunerea sau de Decanul 

facultății unde se află departamentul respectiv. 

Art. 6. Dosarul pentru acordarea titlului de PHC trebuie să cuprindă următoarele 

documente: 

a)  Propunerea de acordare a titlului, într-un referat redactat de 
directorul/decanul entității/facultății din UBB care asumă propunerea. 

b)  Un referat de specialitate extern, redactat de un specialist al domeniului 
ilustrat de candidat, și care nu este angajat nici al UBB, nici al instituției 
unde activează, candidatul la titlu. 

c)  Extras al procesului verbal de la ședința entității/facultății propunătoare, în 
care a fost aprobată propunerea, prin vot secret (+ buletinele de vot). 

d)  Un dosar al candidatului, care să reflecte realizările sale profesionale de 
excepție (CV, listă de publicații, dosar de presă etc.) 

e)  Avizul Comisia de resurse umane și titluri academice. 

Art. 7. Conducerea UBB va invita personalitățile care au primit titlul de PHC la 

manifestările/ceremoniile publice care marchează momente cu semnificații deosebite în 

istoria UBB, ca precum și la festivitățile de începere a anilor academici. 

Art. 8. Profesorii Honoris Causa ai UBB pot asista, la cererea lor, la  activități desfășurate 

în cadrul UBB; de asemenea, ei își pot oferi serviciile de consiliere (exclusiv cu titlu 

onorific) structurilor de conducere ale UBB. 

Art. 9. Personalitățile cărora le-a fost decernat titlul de PHC care au  făcut donații în 

favoarea unei facultăți, a unei extensii, a unei biblioteci, a unui institut sau a unui 

departament al UBB, pot fi menționate în „locurile de memorie academică” special 

amenajate cu această destinație în clădirile UBB. 

Art. 10. Prezentul Regulament se aplică începând cu data de 16 februarie 2015 

Prezentul Regulament a fost aprobat în ședința Senatului UBB din data de 16 februarie 

2015 în unanimitate.  

 


