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RC 38
REGULAMENT
PENTRU ACORDAREA TITLULUI DE
DOCTOR HONORIS CAUSA şi PROFESOR HONORIS CAUSA
AL USAMVCN
Titlul de Doctor Honoris Causa reprezintă cea mai înaltă distincţie onorifică acordată de
Senatul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca unor personalităţi
recunoscute, remarcabile prin realizările deosebite în domeniile ştiinţei, tehnicii, culturii, care au
contribuţii considerabile la afirmarea şi vizibilitatea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară Cluj-Napoca (USAMVCN).
1. Condiţii de acordare
1.1. Titlul se acordă de către Senatul universităţii fie pe baza unei solicitări nominale, în scris,
din partea Consiliului profesoral al unei facultăţi, fie la propunerea conducerii universităţii.
Titlul se acordă de către Senatul USAMVCN în prezenţa Rectorului, cu votul majorităţii
membrilor prezenţi, dacă numărul acestora reprezintă cel puţin 2/3 din totalul membrilor.
1.2. Persoanele propuse pentru acordarea titlului de DHC trebuie, în principiu, să îndeplinească
următoarele condiţii:
- să deţină titlul de doctor în ştiinţe;
- să aibă o activitate de excepţie materializată prin lucrări ştiinţifice, monografii,
tehnologii sau aplicaţii deosebite, recunoscute pe plan naţional şi internaţional;
- să fi contribuit prin acţiuni concrete la creşterea renumelui USAMVCN pe plan
internaţional.
1.3. Nu se acordă titlul de Doctor Honoris Causa persoanelor care activează sau au activat în
USAMVCN.
2. Procedura de acordare
2.1. În vederea acordării titlului de Doctor Honoris Causa, departamentul care a făcut
nominalizarea persoanei:
- va contacta persoana propusă pentru a-i cere acceptul;
- va solicita un Curriculum vitae şi o lista detaliată de lucrări;
- va întocmi un referat de susţinere a propunerii;
- va înainta decanatului facultăţii referatul de susţinere a candidatului;
- decanul va prezenta propunerea în Consiliul profesoral al facultăţii şi solicită aprobarea în
Senat a candidaturii.
Pe baza referatului întocmit de departament, Consiliul profesoral al facultăţii dezbate şi votează
propunerea; hotărârile se iau cu majoritatea membrilor prezenţi, dacă numărul acestora
reprezintă cel puţin 2/3 din totalul membrilor. După aprobare, Decanatul înaintează Consiliului
de administraţie dosarul persoanei în cauză care va cuprinde următoarele acte:
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- referatul departamentului care a făcut propunerea;
- Curriculum vitae şi lista detaliată de lucrări ale persoanei propuse;
- comisia propusă pentru întocmirea referatului (Laudatio);
- extras din procesul verbal al şedinţei Consiliului Profesoral al facultăţii în care s-a
aprobat propunerea;
- referatul întocmit de comisia propusă asupra activităţii persoanei în cauză.
2.2. Consiliul de administraţie analizează dosarele transmise de facultăţi şi hotărăşte asupra
propunerii, pe care o avizează favorabil şi înaintează Senatului referatul întocmit pentru a
fi supus aprobării acestuia.
2.3. În termen de trei luni de la data primirii referatului, Senatul USAMVCN va lua în discuţie la
iniţiativa Rectorului USAMVCN discutarea candidaturii. Propunerea este validată de votul
majorităţii membrilor prezenţi, dacă numărul acestora reprezintă 2/3 din totalul membrilor
Senatului.
2.4. După acordarea titlului de DHC de către Senatul USAMVCN, Rectorul anunţă oficial, în
scris, persoana în cauză, îi cere acceptul şi o invită să ia parte la ceremonia decernării. După
primirea acceptului din partea persoanei în cauză şi stabilirea, de comun acord, a datei
decernării, Rectorul va convoca o şedinţă festivă a Senatului. Păstrarea şi manipularea
tuturor actelor referitoare la acordarea titlului DHC va fi asigurată de către Secretariatul
Senatului.
2.5. Cu ocazia acordării titlului de Doctor Honoris Causa, Rectorul va înmâna laureatului două
diplome, în limba latină şi română, cu precizarea meritelor acestuia, oferindu-i roba de
laureat.
2.7. Persoanele recompensate cu titlul de Doctor Honoris Causa vor fi invitate anual la
deschiderea anului universitar cu ocazia întrunirii Marelui Senat.
3. Acordarea titlului de Profesor Honoris Causa
3.1. Acest titlul se acordă unor personalităţi internaţionale care au contribuit în mod deosebit la
afirmarea USAMVCN sau au sprijinit substanţial dezvoltarea instituţiei în domeniul
educativ, al cercetării sau al serviciilor.
3.2. Titlul se acordă şi persoanelor care nu au un doctorat ştiinţific; acestora nu li se solicită listă
de lucrări ştiinţifice.
3.3. Procedura de atribuire este identică cu cea de Doctor Honoris Causa, laureatul beneficiind
de aceleaşi drepturi.
4. Dispoziţii finale
4.1. Atribuirea titlului de Doctor Honoris Causa şi Profesor Honoris Causa este pe viaţă şi
evidenţierea lor se va face în toate materialele instituţionale privind istoricul USAMVCN.
4.2. Retragerea titlului de Doctor sau Profesor Honoris Causa se poate face numai de către
Senat, în urma unor grave prejudicii aduse universităţii.
Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului USAMVCN la data de 29.01.2013.
RECTOR,
Prof. dr. Doru PAMFIL
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