Anexă la Hotărârea Senatului nr. 385/14.01.2019
METODOLOGIE
privind conferirea titlului onorific de profesor emerit
după împlinirea vârstei de pensionare
Art. 1. Prezenta metodologie are la bază prevederile Legii educației naționale nr.1/2011 (în
continuare LEN) și a Cartei Universității Babeș-Bolyai (în continuare Carta UBB).
Art. 2. (1) În conformitate cu prevederile art. 289 alin. (3) din LEN și Cartei UBB, Senatul
UBB poate decide conferirea titlului onorific de Profesor emerit, pentru excelența didactică
și de cercetare, cadrelor didactice care au atins vârsta de pensionare și îndeplinesc condițiile
stabilite pentru această calitate de către Senatul universitar.
Art. 3. (1) Titlul onorific se acordă ca semn de recunoaștere a meritelor didactice și științifice
sau în administrația academică ori construcția instituțională, cadrelor didactice care au
dobândit titlul de profesor universitar în cadrul UBB și dețin acest titlu în momentul
pensionării.
(2) Candidații trebuie să probeze o perioadă continuă de activitate de cel puțin 15 ani în
UBB, au demonstrat o conduită academică exemplară, au avut o prestație didactică deosebită
și contribuții importante în cercetarea științifică.
Art. 4. Dosarul pentru obținerea titlului se întocmește de către candidat sau de către
directorul de departament și trebuie să probeze cel puțin una dintre următoarele:
a) calitatea deosebită a prestației didactice;
b) contribuțiile remarcabile în cercetarea științifică avansată;
c) anvergura științifică și profesională excepțională a candidatului (de exemplu, membru în
organisme profesionale sau științifice internaționale sau naționale, premii științifice
de mare prestigiu, membru titular sau corespondent al Academiei Române);
Art. 5. (1) Plenul departamentului unde cadrul didactic a fost titular discută, avizează și
transmite Consiliului Facultății dosarul pentru aprobarea titlului de profesor emerit.
(2) După avizarea în Consiliul facultății, și în Consiliul de Administrație, dosarul este
transmis spre avizare Comisiei de Cercetare, Excelență și Resurse Umane a Senatului UBB.
(3) Pe baza avizelor mai sus menționate, Senatul UBB decide, prin vot secret, cu majoritatea
simplă a senatorilor prezenți, acordarea sau respingerea titlului de profesor emerit.
(4) Profesorii emeriți primesc din partea UBB o diplomă care atestă această calitate.

Art. 6. (1) Deținătorii titlului onorific de profesor emerit sunt invitați să participe la
activitățile științifice și omagiale ale departamentului și ale facultății. Rectoratul și Senatul
universității pot să invite deținătorii titlului la activitățile omagiale, culturale și științifice ale
universității.
(2) Deținătorii titlului onorific de profesor emerit au acces, asemeni cadrelor didactice
titulare și în aceleași condiții, la toate facilitățile oferite de universitate (spații didactice și de
cercetare, biblioteci, spații recreative, sportive etc.)
(3) Deținătorul titlului de profesor emerit se obligă să publice lucrări științifice sub afiliere
UBB și să introducă toate informațiile referitoare la publicații pe platforma Managementului
Activității Academice
Art. 7. 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. 8. Prezenta Metodologie se aplică începând cu aprobarea sa de către Senatul UBB și se
abrogă metodologiile anterioare sau alte texte incompatibile cu acesta.

