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REGULAMENT
privind decernarea titlului de Doctor Honoris Causa la
Universitatea Babeș-Bolyai
I.

Condiții de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa

Art. 1. Titlul de Doctor Honoris Causa (în continuare DHC) se acordă unor personalități din
domeniul științific/, academic, cultural, religios sau sportiv a căror activitate este cunoscută
și apreciată pe plan mondial, a căror activitate a adus beneficii UBB – și este de natură să
aducă și pe viitor. De asemenea, titlul se poate conferi unor personalități internaționale din
mediul din care au contribuit la susținerea activității academice din UBB.
Art. 2. Contribuția personalității distinse cu titlul de DHC la promovarea imaginii UBB, la
dezvoltarea programelor educaționale ale UBB etc., va fi menționată obligatoriu, explicit și
detaliat, în Propunerea care însoțește dosarul care se va completa în vederea analizei și care
este întocmit de conducătorul structurii UBB care face propunerea.
Art. 3. Titlurile de DHC nu se pot acorda unor personalități care au fost cadre didactice la
UBB în perioada apogeului carierei lor academice (conferențiari, profesori), dar se pot
acorda unor personalități care au studiat sau și-au început cariera științifică la UBB dar s-au
afirmat în alte instituții sau organizații din străinătate.
Art. 4. Fidel prevederilor Cartei UBB, Senatul nu încurajează inițiativele de a se acorda titlul
de DHC unor cetățeni români a căror activitate profesională deosebită s-a desfășurat / se
desfășoară / și-a atins apogeul în spațiul cultural, științific, academic, spiritual etc. românesc.
Excepțiile de la această restricție vor fi motivate amplu, în Propunere, prin analiza modului
în care respectivul candidat la titlul de DHC a contribuit la creșterea și consolidarea
prestigiului UBB.
Art. 5. Titlurile de DHC nu se pot acorda unor personalități care au în prezent poziții angajate
politic, în mod explicit și declarat, la nivel național.

I.

Metodologia acordării titlului de DHC

Art. 6. Acordarea titlului de DHC se face la propunerea unei structuri academice a UBB,
ulterior este asumată, prin votul secret al Consiliului facultății sau al Consiliului științific al
UBB pentru unitățile direct subordonate Rectoratului, după care este avizată de Consiliul de
Administrație, în baza avizului consultativ al Consiliului Științific al UBB.
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Art. 7. Dosarele avizate de Comisia de cercetare, excelență și resurse umane vor fi supuse
votului secret al Senatului UBB, ultimul nivel decizional al procesului de acordare a acestor
titluri.
Art. 8. Înainte de exprimarea votului în plenul Senatului, un reprezentant al structurii care
face propunerea va face o scurtă prezentare a personalității candidatului și a motivației
solicitării.
Art. 9. Acordarea titlului de DHC se realizează în ședință publică, în Aula Magna, sub
conducerea Rectorului și Președintelui Senatului UBB sau a unor reprezentanți desemnați
de aceștia; un Laudatio va fi prezentat de un membru al structurii care a făcut propunerea.
Art. 10. Dosarul pentru acordarea titlului de DHC trebuie să cuprindă următoarele
documente:
a) Propunerea de acordare a titlului, într-un document redactat de către
conducătorul facultății / unității de cercetare dininstitutului din UBB care
asumă propunerea;
b) Un dosar al candidatului, care să reflecte realizările sale profesionale de
excepție (CV, listă de publicații, dosar de presă etc.);
b)c) Trei referate, dintre care două referate redactate de specialiști ai
domeniului ilustrat de candidat, și care nu sunt angajați ai UBB; se
recomandă ca antamarea referatelor să se facă în termeni neutri în
privința identității exacte a distincției onorifice care ar urma să fie
acordată. Pentru câștigătorii premiilor Nobel și Medaliilor Fields nu este
nevoie de cele trei referate.
c)d) Extras al procesului verbal de la ședința structurii în care a fost făcută
propunerea, cu majoritate de voturi, prin vot secret;
d)e) Extras al procesului verbal de la ședința Consiliului facultății sau
Consiliului științific căreia îi aparține structura în care a fost avizată
propunerea, prin vot secret;
f) O adresă de motivare / înaintare a propunerii, redactată de Decanatul
facultății sau directorul Institutului de cercetare;
e)g) Extras al procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație în
care a fost avizată propunerea;
f)h) Avizul Comisiei de cercetare, excelență și resurse umane.
II.
Atribuții ale purtătorilor acestor titluri, drepturi și îndatoriri ce rezultă din
acordarea titlurilor
Art. 11. Personalitățile cărora le-a fost decernat titlul de DHC al UBB pot fi invitate sa pentru
susținerea de activități didactice și de cercetare, să participe în comisii de specialitate, de
2

Commented [RSD1]: Prevedere posibil superflua

SENAT
Str. M. Kogălniceanu nr. 1
Cluj-Napoca, RO-400084
Tel.: 0264-40.53.00
Fax: 0264-59.19.06
rector@ubbcluj.ro
www.ubbcluj.ro

etică sau de management ale UBB, alături de membrii corpului academic al UBB. De
asemenea, beneficiază de toate facilitățile oferite de universitate cadrelor didactice/de
cercetare titulare (spații didactice și de cercetare, biblioteci, spații recreative, sportive
etc.)
manifestările / ceremoniile publice care marchează momente cu semnificații deosebite în
istoria UBB, precum și la festivitățile de începere a anilor academici.
Art. 13. Personalitățile cărora le-a fost decernat titlul de DHC al UBB pot asista, la cererea
lor, la orice activități desfășurate în cadrul UBB; de asemenea, ei își pot oferi serviciile de
consiliere (exclusiv cu titlu onorific) structurilor de conducere ale UBB.
Art. 14. În situații excepționale, documentate de Comisia de etică a UBB, cu aprobarea
Senatului UBB (prin vot secret), UBB poate retrage titlul acordat, reacționând astfel în fața
unor abateri grave de la principiile morale, respectiv în fața unor abateri de la valorile
universale promovate de etica academică. De asemenea, retragerea titlului poate avea loc
dacă deținătorul său denigrează, prin poziții publice, UBB sau membrii corpului său
academic. Decizia se comunică celui vizat și este definitivă.
Art. 15. Prezentul regulament se aplică începând cu data aprobării sale de către Senatul
UBB și se abrogă metodologiile anterioare sau alte texte incompatibile cu acesta.
.
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