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 REGULAMENT  

PENTRU ACORDAREA TITLULUI DE PROFESOR EMERIT 
 

 

 Art. 1. În conformitate cu prevederile Legii 1/2011, cadrele didactice care s-au 

pensionat, având ca ultim loc de muncă Universitatea din Craiova pot primi titlul de 

PROFESOR EMERIT pentru excelenţă didactică şi de cercetare. 

 

 Art. 2. Titlul este acordat de către Senatul universităţii la propunerea Consiliului 

departamentului sau a decanului facultăţii şi cu avizul Consiliului facultăţii. 

 

 Art. 3. La acordarea acestui titlu, care se doreşte a reprezenta recunoaşterea unei 

activităţi de excepţie în slujba învăţământului superior, se vor avea în vedere următoarele 

cerinţe, corelate cu standardele de evaluare: 

 

1. Să fie conducător de doctorat şi să fii condus tezele de doctorat a minimum 5 

doctori. 

2. Să fi creat în domeniul său de competenţă o reală şcoală ştiinţifică, recunoscută cel 

puţin pe plan naţional. 

3. Să fie autorul sau coautorul a cel puţin 5 monografii şi/sau tratate în domeniul său 

de excelenţă, într-o editură importantă din ţară sau străinătate, din care cel puţin 

una recompensată printr-un premiu naţional sau internaţional. 

4. Să aibă un punctaj mediu al autoevaluării activităţii ştiinţifice şi colegiale în ultimii 

5 ani dinaintea pensionării, peste media pe universitate a profesorilor din domeniu. 

5. Să fi fost directorul unor granturi de cercetare naţionale sau internaţionale.  

6. Să aibă un număr de minim 10 articole în reviste şi conferinţe cotate ISI şi un 

număr de minim 20 de articole la conferinţe ISI sau indexate în BDI. 

7. Să fi adus o contribuţie hotărâtoare la realizarea de laboratoare didactice şi de 

cercetare. 

8. Să fi avut contribuţii importante în coordonarea şi administrarea unor programe de 

studii în Universitatea din Craiova. 

9. Să aibă o recunoaştere naţională şi internaţională consistentă (membru al 

Academiei Române, preşedinte/membru în conducerea unor asociaţii sau fundaţii 

profesionale naţionale sau internaţionale, Doctor Honoris Causa, conducător de 

teze de doctorat în cotutelă, membru în juriile unor teze de doctorat din ţară şi din 

străinătate, profesori invitaţi, etc) şi să fi avut contribuţii importante în organizarea 

unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţional, în editarea unor reviste 

ştiinţifice. 

 

 

 

 



 2 

 Art. 4. Profesorii emeriţi au următoarele drepturi: 

 

1. Primesc legitimaţie şi insignă de Profesor emerit. 

2. Rămân membrii ai şcolilor doctorale din care au făcut parte, putând fi aleşi  

preşedinţi de onoare ai acestor şcoli. 

3. Pot fi invitaţi la şedinţe ale Senatului universitar, la care este utilă expertiza lor, 

fără drept de vot. 

4. Pot fi invitaţi la şedinţe ale Consiliului facultăţii, la care este utilă consultarea lor, 

fără drept de vot. 

5. Participă la activităţile de cercetare, consultanţă, formare continuă şi de studii 

postuniversitare ale Universităţii din Craiova, conform reglementărilor în vigoare. 

6. Pot desfăşura activităţi didactice din norme vacante, inclusiv de profesor, cu 

aprobarea Departamentului, Şcolii Doctorale, Consiliului facultăţii şi Senatului 

Universităţii din Craiova, conform reglementărilor în vigoare. 

7. Li se asigură un spaţiu de lucru în Universitate, în limita spaţiilor disponibile, şi 

acces neîngrădit în incinta acesteia. 

 

 Art. 5. Prezentul Regulament intră în vigoare la data adoptării. 

 

 Regulamentul pentru acordarea titlului de Profesor Emerit a fost adoptat în şedinţa 

Senatului Universităţii din Craiova din 19.06.2013.  

 

 

 

PREŞEDINTE SENAT, 

 

 Prof. univ. dr. Ion VLADIMIRESCU 


