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REGULAMENT PRIVIND CONFERIREA TITLURILOR ONORIFICE

I. Dispozitii generale

Art.1 Universitatea din Craiova (numita in continuare "Universitate") confera titluri onorifice in

conformitate cu dispozitiile prezentului Regulament, cu prevederile Cartei Universitatii din

Craiova ~i ale legislatiei in vigoare.

Art.2 Universitatea din Craiova confera urmatoarele titluri onorifice:

2.1 Doctor Honoris Causa, denumit in continuare DHC;

2.2 Profesor Emerit.

Art.3 Conditiile de conferire a titlurilor onorifice sunt cele prevazute in prezentul Regularnent ~i

nu pot fi supuse unor completari sau derogari.

ArtA Titlurile onorifice sunt conferite, in numele Universitatii, de Senatul universitar (nurnit in

continuare "Senat"). Senatul emite Hotanlrea de conferire a distinctiei ~i Scrisoarea oficiala catre

candidat, documente care se intocmesc in limba romana sau, dupa caz, in limba engleza. Modelul

Hotararii ~i Modelul Scrisorii de in~tiintare sunt prezentate in anexa 1 respectiv anexa a 2-a

regulamentului.

Art.S Proiectul celor doua tipuri de diplome se realizeaza la Editura Universitatii ~i se aproba de

Consiliul de Administratie.

Tiparirea fiecarei diplome se face de catre Editura, cu cel putin 5 zile inaintea ceremoniei.

Art.6 Organizarea ceremoniei de decemare a titlului onorific intra in responsabilitatea facultatii

in cauza ~i a Senatului.

Art.7 Ceremoniile de conferire a titlurilor onorifice prevazute la art. 2 sunt prezentate in Anexele

a 3-a ~i a 4-a ale prezentului Regulament.



Titlul onorific de "Doctor Honoris Causa"

Art.8 Titlul se confera, in numele Senatului Universitatii, unor personalitati din afara sistemului

Universitatii, din domeniul ~tiintific, academic, cultural, religios sau sportiv, a caror activitate este

cunoscuta ~i apreciata pe plan international. Titlul de DHC se confera acelor personalitati a caror

activitate a adus beneficii Universitatii ~i este de natura sa aduca ~i pe viitor. Toate aceste

argumente trebuie sa se regaseasca in mod obligatoriu in Referatul justificativ, ca parte a dosarului

de propunere intocmit de initiator.

Art.9 Titlurile de DHC nu se pot conferi unor personalitati care au Iacut parte din comunitatea

academica a Universitatii din Craiova in perioada de varf a carierei lor universitare, adica in

perioada in care au ca~tigat premii ~i distinctii interne sau internationale sau au ocupat posturi de

conferentiari sau profesori.

Art.lO Facultatile nu pot face mai mult de 0 propunere de conferire a titlului de DHC pe an

universi tar.

Art.ll In situatii exceptionale, Consiliul de Administratie poate face propuneri suplimentare de

conferire a titlului de DHC.

Art.12 Data ~i locul ceremoniei de conferire a titlului se stabilesc de Senat, cu acordul persoanei

nominalizate, prin consultarea persoanelor implicate in organizarea ceremoniei.

Metodologia de conferire a titlului de DHC

Art.13 Conferirea titlului de DHC se face la propunerea unui departament al Universitatii, cu

avizele Consiliului departamentului, ale Consiliului facultatii ~i ale Consiliului de Administratie.

Art.14 Dosarul pentru conferirea titlului de DHC trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

a) referat justificativ al directorului de departament care solicita conferirea titlului, semnat apoi ~i

de Decan, in urma validarii propunerii in ~edin!a Consiliului facultatii;

b) extras din procesul-verbal al ~edintei Consiliului de departament in care a fost aprobata

propunerea;

c) extras din procesul-verbal al ~edintei de departament in care a fost aprobata propunerea;

d) extras din procesul-verbal al ~edintei Consiliului profesoral al facultatii in care a fost aprobata

propunerea departamentului de conferire a titlului DHC;

e) extras din procesul-verbal al ~edintei Consiliului de Administratie de validare a propunerii;

f) dosarul profesional al candidatului, care va contine un CV detaliat, cu toate realizarile acestuia.

Art.lS Dosarul propus ~i avizat conform art:. 14 este inaintat Senatului pentru avizare, conform

Regulamentului de functionare a Senatului.



Art.16 Validarea dosarului se face in ~edinta de Plen a Senatului, prin vot deschis, cu majoritatea

prezenta, in conditii de cvorum. Inainte de exprimarea votului, un senator apartimlnd facultatii care

face propunerea va face 0 foarte scurta prezentare a dosarului in plenul Senatului.

Art.17 Conferirea titlului de DHC se realizeaza in ~edinta publica, in locul stabilit de organizatori,

sub conducerea Rectorului ~i a Pre~edintelui Senatului Universitatii sau a unor reprezentanti

desemnati de ace~tia; un Laudatio al candidatului va fi prezentat de un membru al facultatii care a

Iacut propunerea.

Art.18 Costurile aferente organizarii evenimentului se suporta de catre facultatea care a Iacut

propunerea, iar in cazul propunerilor Biroului Consiliului de Administratie sunt supOliate din

veniturile proprii ale Universitatii.

II. Drepturile ~i indatoririle persoanelor carora Ii s-a conferit titIul de DHC; retragerea

titlului de DHC

Art.19 Personalitatile carora Ii s-a conferit titlul de DHC al Universitatii din Craiova beneficiaza

de urmatoare drepturi:

(l) pot participa, in cali tate de invitati, la manifestarile ~i ceremoniile publice care marcheaza

momente cu semnificatii deosebite in istoria Universitatii, inclusiv la festivitatile de incepere a

anilor academici;

(2) pot fi invitate sa sustina activitati didactice ~i de cercetare;

(3) pot fi consultate in toate comisiile de specialitate ale Universitatii;

(4) pot oferi, cu titlu onorific, consiliere structurilor de conducere ale Universitatii.

Art.20 In situatii exceptionale, pe baza unor documente justificative ale Comisiei de etica a

Universitatii, titlul de DHC al Universitatii din Craiova poate fi retras de catre Senat detinatorului,

in urmatoarele conditii:

informatiile ~i realizarile profesionale din Dosarul personal s-au dovedit a fi false sau

plagiate;

denigreaza public Universitatea din Craiova ca institutie ~1 denigreaza corpul sau

profesoral;

a fost condamnat definitiv ~i irevocabil pentru abateri grave de la principii Ie morale ale

societatii ~i ale eticii academice.

Art.21 Decizia de retragere a titlului de DHC al Universitatii din Craiova se ia in ~edinta de plen

a Senatului, cu votul majoritatii simple, in conditii de cvorum. Decizia se comunica celui vizat ~i

este definitiva.



Titlul onorific de "Profesor Emerit"

Art.22 In conformitate cu prevederile Legii 112011, cadrele didactice care s-au pensionat avand

ca ultim loc de munca Universitatea din Craiova pot primi titlul de PROFESOR EMERIT pentru

excelenta didactica ~i de cercetare.

Art.23 Titlul este conferit de catre Senatul universitatii, la propunerea Consiliului departamentului

sau a decanului facultatii ~i cu avizul Consiliului facultatii.

Art.24 La conferirea acestui titlu, care se dore~te a reprezenta recunoa~terea unei activiHiti de

exceptie in slujba invatamantului superior, se vor avea in vedere urmatoarele cerinte, corelate cu

standardele de evaluare:

1. Sa fie conducator de doctorat ~i sa fi condus tezele de doctorat a minimum 5 doctori.

2. Sa fi creat in domeniul sau de competenta 0 reala ~coala ~tiintifica, recunoscuta cel putin pe plan

national.

3. Sa fie autorul sau coautorul a cel putin 5 monografii ~i/sau tratate in domeniul sau de excelenta,

intr-o editura importanta din tara sau strainatate, din care cel putin una recompensata printr-un

premiu national sau international.

4. Sa aiba un punctaj mediu al autoevaluarii activitatii ~tiintifice ~i colegiale in ultimii 5 am

dinaintea pensionarii peste media pe universitate a profesorilor din domeniu.

5. Sa fi fost directorul unor granturi de cercetare nationale sau internationale.

6. Sa aiba un numar de minim 10 articole in reviste ~i conferinte cotate lSI ~i un numar de minim

20 de articole la conferinte lSI sau indexate in BD!.

7. Sa fi adus 0 contributie hotaratoare la realizarea de laboratoare didactice ~i de cercetare.

8. Sa fi avut contributii importante in coordonarea ~i administrarea unor programe de studii in

Universitatea din Craiova.

9. Sa aiM 0 recunoa~tere nationala ~i international a consistenta (membru al Academiei Romane,

pre~edinte/membru in conducerea unor asociatii sau fundatii profesionale nationale sau

internationale, Doctor Honoris Causa, conducator de teze de doctorat in cotutela, membru injuriile

unor teze de doctorat din tara ~i din strainatate, profesor invitat, etc.) ~i sa fi avut contributii

importante in organizarea unor manifestari ~tiintifice nationale ~i internationale, in editarea unor

reviste ~tiintifice.

Art. 25 Profesorii carora Ii s-a conferit titlul de Profesor emerit au urmatoarele drepturi:

1. Primesc legitimatie ~i insigna de Profesor emerit.

2. Raman membri ai ~colilor doctorale din care au lacut parte, putand fi ale~i pre~edinti de onoare

ai acestor ~coli.

3. Pot fi invitati la ~edinte ale Senatului universitar, la care este utila expertiza lor, lara drept de

vot.



4. Pot fi invitati la ~edinte ale Consiliului facultatii, la care este utila consultarea lor, lara drept de

vot.

5. Participa la activitatile de cercetare, consultanta, formare continua ~i de studii postuniversitare

ale Universitatii din Craiova, conform reglementarilor in vigoare.

6. Pot desla~ura activitati didactice din norme vacante, inclusiv de profesor, cu aprobarea

Departamentului, a Scolii Doctorale, a Consiliului facultatii ~i a Senatului Universitatii din

Craiova, conform reglementarilor in vigoare.

7. Li se asigura un spatiu de lucru in Universitate ~i acces neingradit in incinta acesteia.

Art.26 Prezentul regulament a fost adoptat in ~edinta Senatului la data de 30 mai 2019 ~i intra in

vigoare de la aceasta data.

RECTOR,

PRESEDINTELE SENATULUI,



Anexa 1

Model de HoHinlre a Senatului universitiitii pentru eonferirea titlului de Doctor Honoris Causa

sau de Profesor Emerit

Antetul universitiitii

SENATUL UNIVERSIT AR

HOTARARE A SENATULUI UNIVERSITAR

In eonformitate eu legislatia nationalii In vigoare, a Cartei Universitiitii din Craiova ~i a

regulamentelor proprii, pe baza propunerii venite din partea ... ~i a tuturor avizelor favorabile

solieitate

Senatul universitar Intrunit in ~edintii ordinarii in data de ... ,

Hotiirii~te

Art. unie.

Se eonferii titlul onorifie de " ... " domnului ... , de la ....

Data Pre~edinte Senat,



Anexa a 2-a

Model de Scrisoare oficiala care anunta candidatului hotararea Senatului de conferire a titlului de

Doctor Honoris Causa sau de Profesor Emerit

Antetul Universitatii din Craiova

Senatul Universitatii

Stimate Domnule Titlu, Prenume, Nume, Organizatie

Avem placerea de a va anunta ca Senatul Universitatii din Craiova, pe baza atributiilor sale legale

ce decurg din legislatia in vigoare ~i a studierii tuturor documentelor necesare pentru conferirea

acestui titlu, a hotarat in ~edinta sa de plen din data de ... , sa va acorde titlul onorific de " ... " al

Universitatii din Craiova, impreuna cu toate drepturile ~i obligatii1e stabilite conform

Regulamentului propriu de conferire a titlurilor academice.

Data ~i ora ceremoniei oficiale urmeaza sa fie stabilite de comun acord, urmand ca ulterior sa va

fie comunicat locul de desTa~urare a evenimentului.

Pentru DHC:

Va felicitam ~ine exprimam speranta ca aceasta distinctie va consolida legaturile noastre de natura

personala ~i institutionala.

Pentru Profesor Emerit:

Va felicitam ~i ne exprimam bucuria ca activitatea dumneavoastra in institutia noastra este

rasplatita prin aceasta distinctie.

Data Pre~edinte Senat



Anexa a 3-a

Procedura de organizare a ceremoniei de Conferire a

TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

1. Conferirea titlului de DHC este insotiHi de editarea in Tipografia Universitatii a unei Bro~uri

omagiale. Promotorul actiunii (facultatea sau departamentul) va pune la dispozitia editorului,

in format electronic, urmatoarele materiale:

1.1. Fotografia persoanei nominalizate;

1.2. Laudatio bilingv;

1.3. Material autobiografic care sa contina obligatoriu CV -ul extins ~i materiale considerate de

invitat ca reprezentative.

2. Pregatirea evenimentului este de competenta Secretariatului Senatului Universitatii si a facultatii

promotoare ~i cuprinde toata corespondenta necesara desIa~urarii evenimentului.

Desfa~urarea ceremoniei:

Inta.lnirea prezidiului cu persoana nominalizata, pre cum ~1 cu alte persoane participante la

eveniment, se face in sala de ~edin!e a Universitatii;

La ora stabilita, invitatii intra in Sala destinata evenimentului, unde se intoneaza "Gaudeamus

igitur";

b) Ceremonia este condusa de Rectorul universitatii sau de un delegat al acestuia care deschide

~edinta ~i ureaza bun venit tuturor participantilor;

c) Decanul facultatii promotoare sau un delegat al acestuia prezinta alocutiunea "Laudatio";

d) Pre~edintele Senatului universitatii sau un delegat al acestuia da citire hotanlrii senatului de

conferire a titlului DHC;

e) Rectorului universitatii sau delegatul acestuia inmaneaza candidatului Diploma de onoare, ii

adreseaza cuvantul sau de felicitare ~i este lansat protocolul de imbracare a robei;

f) Candidatul i~i prezinta discursul de receptie;

i) Conducatorul ceremoniei il felicita inca 0 data pe noul DHC, multume~te participantilor ~i

declara evenimentul inchis. Se intoneaza "Gaudeamus igitur".



Anexa a 4-a

Procedura de organizare a ceremoniei de conferire a

TITLULUI DE PROFESOR EMERIT

Conferirea titlului de Profesor emerit se face conform Regulamentului privind conferirea

titlului de profesor emeril (aprobat in cadrul ~edin!ei de Senat din data de 19 iunie 2013) ~i se

desIa~oara la inceputul ~edin!ei de Senat, prin includerea in ordinea de zi.

Protocolul de desIa~urare a evenimentului:

1. Prezidiu: prezidiul senatului.

2. Pre~edintele Senatului Universita!ii din Craiova prezinta ordinea de zi ~i anun!a

evenimentul de conferire a titlului de Profesor emerit al Universitafii din Craiova,

cadrului didactic nominalizat.

3. Rectorul Universita!ii din Craiova sau un delegat prezinta un scurt omagiu pentru

activitatea cadrului didactic nominalizat.

4. Decanul de la facultatea de la care provine profesorul caruia i se confera titlul (sau un

delegat al decanului) prezinta rezultatele deosebite din activitatea didactica ~l de

cercetare a acestuia (4-5 minute).

5. Se intoneaza Gaudeamus igitur ~i Pre~edintele Senatului inmaneaza insemnele de

onoare profesorului caruia i se confera tit luI. Insemnele de onoare vor fi puse la

dispozitie de catre secretarul ~ef al Universitatii.

6. Profesorul caruia i se confera titlul adreseaza Senatului un scurt cuvant de multumire,

dupa care se retrage ~i Senatul Universitatii din Craiova i~i continua lucrarile.

7. Pe intreaga perioada de desIa~urare a evenimentului, pe ecran se deruleaza imagini

semnificative din activitatea profesorului caruia i se confera titlul.


