
UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI 
BABES-BOLYAI TUOOMANYEGYHF.M 
BABES-BOLYAI UNIVERSITAT 
BABfS-BOLYAI UNIVERSITY 
TRAOITIO ET EXCELLENTIA 

Hotărâre nr. 137/14.11.2022 

SENAT 

Str. M. Kogălniceanu nr. 1 
Cluj-Napoca, RO-400084 

Tel. : 0264-40.53.00 
Fax: 0264-59.19.06 

contact@ubbcluj.ro 
www.ubbcluj.ro 

privind aprobarea susţinerii de activităţi didactice şi de îndrumare în 

comisii de doctorat la alte universităti 
' 

Analizând solicitările formulate de persoanele menţionate în cuprinsul prezentei 

hotărâri, 

A vând în vedere Hotărârile Consiliului de Administraţie al Universităţii Babeş -

Bolyai nr. 14 282/17.10.2022 şi nr. 15 458/8.11.2022, 

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei pentru resurse umane, 

În temeiul art. 288 alin. (3) din Legea 1/2011 şi art. 37 lit. 1) din Carta Universităţii 

Babeş-Bolyai, 

Senatul Universităţii Babeş-Bolyai, 

reunit în şedinţă din data de 14 noiembrie 2022, 

hotărăste: 
' 

Art. 1. Se aprobă solicitarea domnului prof. univ. dr. prof. univ. dr. Adrian Ivan, 

de la Facultatea de Istorie şi Filosofie, de a desfăşura activităţi didactice la Universitatea 

,,Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, în sem. I, anul univ. 2022-2023. 

Art. 2. Se aprobă solicitarea doamnei lect. univ. dr. Nicoleta Ramona Buzgar, de la 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, de a desfăşura activităţi didactice la 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, în anul univ. 

2022-2023. 

Art. 3. Se aprobă solicitarea domnului lect. univ. dr. Dacian Duna, de la Facultatea 

de Istorie si Filosofie, de a desfăsura activităti didactice la Academia Natională de , , ' , 

Informaţii „Mihai Viteazul", în sem. II, anul univ. 2022-2023. 

Art. 4. Se aprobă solicitarea doamnei prof. univ. dr. Anca Greere, de la Facultatea 

de Litere, de a desfăşura activităţi didactice la Academia de Studii Economice din 

Bucureşti, în sem. I, anul universitar 2022-2023. 



Art. 5. Se aprobă solicitarea domnului lect. univ. dr. Marius Lazăr, de la Facultatea 

de Istorie si Filosofie, de a desfăsura activităti didactice la Academia Natională de , ' ' , 

Informatii „Mihai Viteazul" din Bucuresti, în sem. I, anul universitar 2022-2023. 
' ' 

Art. 6. Se aprobă solicitarea lect. univ. dr. Szilveszter Laszlo Szilard, de la 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, de a desfăşura activităţi didactice la 

Universitatea de Arte din Târgu-Mureş, în anul universitar 2022-2023. 

Art. 7. Se aprobă solicitarea doamnei c.ş. gr. 3 Loredana Mihalca de la Facultatea 

de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor, de a desfăsura activităti didactice în cadrul , , , , , 

unei burse de predare la Universitatea Johannes Kepler Linz, Austria, în perioada 9-21 

ianuarie 2023. 

Art. 8. Se aprobă solicitarea doamnei lect. univ. dr. Zenovia Cristina Pop, de la 

Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor, de a desfăsura activităti didactice ' , , , , , 

la Universitatea de Ştiinţe Aplicate Schmalkalden, Germania, în perioada 19 dec. 2022 -

31 ian. 2023. 

Art. 9. Se aprobă solicitarea domnului prof. univ. dr. Dan Cristian Dabija, de la 

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, de a participa în comisii de 

îndrumare la doctorat, la Academia de Studii Economice din Bucuresti în anul universitar 
' 

2022-2023. 

Art. 10. Aprobările menţionate la art.1, 2, 4-6 şi 10 vizează exclusiv activităţi 

desfăşurate ulterior datei de adoptare a prezentei hotărâri. 
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