REGULAMENT

PRIVIND INSTITUIREA ŞI ACORDAREA
TITLURILOR ACADEMICE ONORIFICE ŞI A DISTINCŢIILOR
UNIVERSITĂŢII „PETRU MAIOR" DIN TÎRGU-MtJREŞ

2012

DOCTOR HONORIS CAUSA
PROFESOR HONORIS CAUSA
SENATOR DE ONOARE
PROFESOR EMERIT

Art.1. Criterii de acordare a Titlului de Doctor HonoriN CauNa.
Titlul de I)octor Honoris Causa se acordă unor personalităţi
din domeniile ştiinţei,
cercetării sau artei. a căror operă estc apreciată şi recunoscută
pe
plan mondial.
Candidatui îndeplineşte unuI sau mai inulte din urinăto
an'Ie rriteri
1) este membru al unei academii naţionale sau al unei acadernii intcrnaţionale dc prestig
iu
2) este Doctor Honoris Causa ai altor universităti renumite din ţara sa ori
din străinătate
3) a contrihuit la strângerea legăturilor ştiinţifice sau culturale dintre ţara
sa şi România.

Art.2, Criterii de acordare a Titlu lui de 1'rofeor Honoris Causa.
TitluI de Prołsor Honoris Causa se acordă unor personahtăţi din domen
iul ştiintei. culturii
sau artei, cu recunoaştcre naţională şi internaţională, care au contrib
uit sau au capacitatea de a
contribui la aĺirmarea Universităţii .Petru Maior' din Tîrgu—Mureş în
,
comunitatea academică din
ară şi străinătate.

Candidauul întruneşte unuI SOLÍ mai multe din urnîaíoarelc ( riterii:
1) Are o contributie notahi)ă la dezvoharea ştiintei, recunoscută
prin premii acadernice,
conducerea unor societăţi savunte, implicarea în managernentul univer
sitar Ia nivel înalt;
2) Are o contributie deosebită Ia cooperarea instituţiei sale cu Univer
sitatea ‚Petru Maior" din
Tîrgu-Mureş;
3) A condus teze de doctorat ałe unor alumni ai Universităţii ‚Petru Maior"
din Tîrgu—N'ĺureş.

Art.3, Criterii de acordare a Titlului de Senator de Onoare.

Titluł de Senator de Onoire al Universităţii „Petru Maior" se atribui
e unor persoane
licentia[e, implicate în viaţa ştiinţilkă, artistică sau eeonomică. ]a nivel
regional, national sau
international, care au sprijinit sau au capacitatea de a susţine Universitatea
•.Petru Maior".
Can.didatul întruncşte unuI sau inai multe dm urinâtoarele ( riterii:
1) A colaborat cu Universitatea ..Petru Maior din Tîrgu-Mureş în activita
tea sa profesională;
2) Contribuie la dezvoltarea Universităţii ‚Petru Maior" din TîrguMureş prin opinii, sugestii
de orientare, propuneri de îrnbunătăţire a proceselor organizaţionale,
idei de dezvoltare
insti tuţională.

ademice onoriÍce se fice de către
departamente, pe baza unui referat de susţinere din care să rezutte contrib
utia culturală,
ştiinţifică, artistică de excepţie a persoanei propuse:
2) Persoana propusă va fi validată de călre Consiliul Facultăţii, prin voturil
e majorităţii simple
din totalul celor prezenţi, în condiţiile asigurării unui cvorum de prezenţă
de 2/3;
3) Decanii iacultăţilor vor depune propunerca la 1-3 iroul Permanent al Senatu
lui, însoţită de
referatul de susţinere din partea depaľamentului rnenţionându-se voturil
e obţinute;
4) Titlurile academice onorifice se înrnânează dc către Rector în cadrul
unci şedinţe festive a
Senatului Universităţii;

5) Ceremoniile de acordare a titlurilor onori1ce de Doctor Honoris Causa
şi Profesor Honoris
Causa se organizează în lunile ianuarie, februarie. rnartie. aprilie. mai, octomb
rie, noiembrie
şi decemhrie:
6) Personali[ăţile. distinse cu titlul de Doctor Honoris Causa şi Profesor
Honoris Causa sunt de
drept Senatori de Onoare ai Universitătii .‚Petru Muior";
7) Senatorii de onoarc pot fi invitati Ia adunările festive şi la reuniu
nile de Senat importante,

având drept de opinie în problernele care ţin de strategiile de dezvol
tare ale Universităţii
‚Petru Maior".

Art.6. Profesorul emerit are următoarele drepturi şi privilegii:
1) Să poată presta. la solicitare, activităţi didacticc, de expertiză şi de cerceta
re şt iinti fică;
2) Să îndrume doctoranzi, în condiţiile legii;
3) Să facă parte din comisii didactice şi ştiinţifice, din comisii de susţinere
a doctoratului. în
condiţiile legii şi a reglemcntărilor universităţii:
4) Să aihă liber acces la hihliotecile şi hazele de date didactice şi ştiinţil
ce ale universităţii;
5) Să ia parte la evenimentele sociale şi culturale ale universitătii:
6) Să fle invitat la ceremoniile organizate de facultate suu universitate.
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ŢĂ ÎN AI)MINISTRATIE.

Art.8, Criterii de acordare a Medaliei Uriiversitătii „Petru Maior".
Medalia Universitătii „Petru Maior" se acorda personalitătilor cu contrihutii
ľundarnentale, la dezvoltareu vieţii ştiinţifice a universităţii şi b alrrnarea internaţională a
instituţiei. precurn şi personalităţilor care au contribuit în mod substunţial la sprijinireu prestigiului
universităţii în ţară şi în lume.
Medalia Iiniversitătii ‚Petru Maior" se acordă de drept şi personalităţilor care au iést
distinse cu titlurile academice onorifîce prevăzute Ia art. 1, alin 1, 2 şi 3.

Art.9. Criteri i de acordare:
1) Diploma de Excelentă Ştiintifică „Petru Maior" se atrihuie cadrelor didactice
(con ľerenţiari şi profesori) care în anul calendaristic precedent s—au rernarcat printr—o
activitate ştiinţifică de exccpţíe cuprinsă în cadrul proiecteior finanţate de organísmele
nationale sau internationale (CNCS[S. ANST[. COPERNICUS etc.) sau care au publicai
studii cu recunoaştere naţională sau internaţională.
2) Diploma pentru Promovarea Imainii Universitătii se acordă cadrelor didactice care au
desfăşurat cele rnai apreciate acţiuni de promovare a irnaginii Universităţii ‚.Petru Maior'',
care au determinat o modilicare cxcepţională a pcrcepţiei opiniei puhlicc locale şi naţionale
(internaţionale) asupra rolului şi importanţei universităţii în mediul educaţional, cultural,
ştiinţific şi economic din România.
3) Diploma de Merit se acordă anual pentru rezultate deosehite în activitatea didactică şi de

cercetare în funcţia didactică în care este titular, pe fiecare l'acultate şi pe fiecare funcţie
didactică: asistent. Iector, conťerenţiar. profusor.
4) I)iploma de Perłormantă în Administratie se acordă personalului didactic auxiliar pentru
rezultate deosehite în serviciul sau departamentul în care este titular, pentru rncrite
excepţionale în dorneniul pe care îl reprezintă ca factor de susţinere a vieţii acadernice din
Universitatea ..Petru Maioť. Se acordă persoanelor care au o vechime de cel puţin 5 ani, la
propunerea şefului de serviciu sau a directorului de departament.

Art. 10. Proceduri de acordare:
l ) Pentru a primi Diploma de Excelenţă Ştiinţifică ‚Petru Maioť, Diplorna pentru Prornovarea
Imaginii Universităţii sau Diplorna de Merit. sunt eligihile cadrele didactice care au o
activitate deosebită în domeniul postului în care sunt titulari, concretizată prin:
V calitatea activităţii didactice şi de cercetare-dezvoltare;
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Art.11. Prezentul regulameni a iost completat şi aprobat în şedinţa Senatului universităţii din
data
10.07.2012.

SIGMIRLAN
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