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TITLURILE 

 

Conform practicii academice internaţionale și a legislației în vigoare, Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău acordă următoarele titluri academice și onorifice:  

- Titlul academic de „DOCTOR HONORIS CAUSA” al Universităţii „Vasile Alecsandri” din 

Bacău (Anexa nr.1); 

- Titlul academic de „VISITING PROFESSOR” al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

(Anexa nr. 2); 

- Titlul onorific de „MEMBRU DE ONOARE al Corpului Academic” al Universităţii „Vasile 

Alecsandri” din Bacău  (Anexa nr. 3); 

- Titlul onorific de „PROFESSOR EMERITUS” al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

(Anexa nr. 4); 

- Titlul onorific de „MEMBRU DE ONOARE” al Consiliului facultății, Consiliului de 

administrație și al Senatului (Anexa nr. 5). 

 

CAPITOLUL I 

CONDIȚII GENERALE DE ACORDARE 

 

Art.1. Pentru toate categoriile de titluri conferite în cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, 

criteriul primordial de acordare a acestora îl constituie contribuţia adusă de personalitatea propusă 

pentru conferirea titlului la dezvoltarea domeniului (ştiinţific, cultural, sportiv, administrativ).  

 

Art.2. Propunerile pentru acordarea titlurilor academice sau onorifice se înaintează, spre aprobare, în 

ordine Consiliului facultăţii, Consiliului de Administrație și Senatului universitar, pe baza unei cereri şi/ 

sau a unui dosar justificativ, ambele documente fiind întocmite, discutate şi avizate mai întâi la nivelul 

departamentului de specialitate. Odată cu solicitarea de acordare a titlului, departamentul de specialitate 

propune spre aprobare și componența Comisiei care va analiza activitatea candidatului.  

 

Art. 3. Propunerea de conferire a titlului academic sau onorific se aprobă prin vot deschis și se 

consideră validată în cazul în care întruneşte majoritatea simplă din votul colectivului departamentului, 

Consiliului facultăţii, Consiliului de Administrație și Senatului universitar.  

 

Art.4. În cazul în care comisia hotărăște acordarea titlului, departamentul de specialitate propune data 

conferirii, pe baza consultării celor implicați. Decizia comisiei și data ceremoniei sunt validate de către 

Consiliul de administrație și Senatul universitar.  

 

Art.5. Ceremonia de conferire a titlului va avea loc în prezenţa membrilor comisiei de analiză, ai 

Consiliului de administrație, ai Senatului universitar şi a unor invitaţi – personalităţi ale vieţii 

academice, autorităţi locale, mass-media. 

 

Art.6. Deschiderea ceremoniei se va face prin cuvântul președintelui comisiei, care va face prezentarea 

personalităţii şi în final va conferi titlul.  

 

CAPITOLUL II 

DISPOZIȚII FINALE 

 

Art.7. Prezentul regulament a fost aprobat în ședința Senatului universitar din data de 24.11.2016. 
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Anexa nr.1 

 

Criterii şi dispoziţii pentru conferirea titlului academic de   

„DOCTOR HONORIS CAUSA”  

al Universităţii ”Vasile Alecsandri”din Bacău 

 

A 1.1. Titlul academic de „Doctor Honoris Causa” al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău se 

atribuie unor personalităţi, din ţară sau străinătate, cu o largă recunoaştere naţională şi 

internaţională, care au contribuţii deosebite la dezvoltarea cunoaşterii în domeniul lor de activitate.  

 

A 1.2. Se acordă titlul de „Doctor Honoris Causa” acelor persoane care îndeplinesc următoarele 

cerinţe:  

a) au o imagine deosebită, fiind personalități ale mediului academic, științific, sportiv, 

cultural, social, economic, având realizări reale și recunoscute în domeniul lor de activitate;  

b) prin activitatea lor au dus la creșterea prestigiului domeniului la nivel național și 

internațional. 

 

A 1.3.  Propunerea de acordare a titlului de profesor Doctor Honoris Causa poate fi făcută de orice 

membru al unui departament de specialitate. 

 

A 1.4. Dosarul justificativ va conţine documentele doveditoare (CV European, lista publicaţiilor/ 

documente referitoare la activitatea în domeniu/ realizări deosebite pe plan naţional şi internaţional).  

 

A 1.5. Comisia de Acordare a titlului onorific poate fi formată din rector, președintele Senatului 

universitar, prorectori, decani, prodecani, directori de departamente, cadre didactice de la alte 

universități din țară și străinătate și va fi prezidată de un președinte. Comisia redactează „Laudatio”. 
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Anexa nr. 2 

Criterii şi dispoziţii pentru conferirea titlului academic de  

„VISITING PROFESSOR”  

al Universităţii ”Vasile Alecsandri” din Bacău 

 

A 2.1. Titlul academic de „Visiting Professor” al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău se 

atribuie unor personalităţi academice, din ţară sau străinătate, cu recunoaştere ştiinţifică naţională 

sau internaţională şi care prin acţiunile realizate şi-au adus sau își pot aduce contribuţia la 

perfecţionarea şi dezvoltarea activităţilor academice în cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din 

Bacău. 

 

A 2.2. Recunoaşterea naţională şi internaţională a personalităţii propuse se apreciază prin 

următoarele realizări academice ale acesteia: 

 - cărţi publicate la nivel naţional și internaţional; 

 - lucrări ştiinţifice de specialitate publicate la nivel naţional şi internaţional; 

 - conferinţe şi cursuri de specialitate susţinute la universităţi străine şi universităţi din ţară; 

 - contribuţii la progresul cunoaşterii în domeniul său de activitate. 

 

A 2.3. Contribuţia personalităţii propuse la dezvoltarea şi perfecţionarea  activităţilor academice în 

cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău se apreciază prin următoarele tipuri de realizări:  

- susţinerea în cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău a unor activităţi 

academice; 

- contribuţii la organizarea în cadrul universităţii a unor cursuri postuniversitare sau de 

perfecţionare a cadrelor didactice; 

- integrarea Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău în programe academice 

internaţionale; 

- susţinerea cadrelor didactice din cadrul universităţii prin stagii de specializare sau doctorat 

în străinătate; 

- colaborarea la publicaţiile proprii ale universităţii. 

 

A 2.4. Dosarul justificativ, întocmit de către cei care au solicitat conferirea titlului, va fi înaintat 

comisiei şi va cuprinde următoarele documente: 

- curriculum vitae şi lista publicaţiilor; 

- documente referitoare la contribuţia adusă de personalitatea propusă la dezvoltarea 

cunoaşterii în domeniul său de activitate; 

- resursele financiare alocate retribuirii acestuia (susținerea financiară a perioadei de predare/ 

cercetare). 

Dosarul justificativ va trebui să conțină și durata vizitei și disciplinele predate. 

 

A 2.5. Comisia de specialitate care va analiza dosarul va fi formată din: prorectorul cu programe de 

învăţământ şi activităţi studenţeşti, decanul facultății care face propunerea, directorii de 

departamente din cadrul acelei facultăți și alte personalități din domeniul respectiv din UBc. 
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Anexa nr. 3 

 

Criterii şi dispoziţii pentru conferirea titlului onorific de  

„MEMBRU DE ONOARE al Corpului Academic”  

din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

 

A 3.1. Titlul academic de „Membru de Onoare al Corpului Academic” din cadrul Universităţii 

„Vasile Alecsandri” din Bacău se atribuie unor personalităţi academice, din ţară sau străinătate cu 

recunoaştere ştiinţifică naţională şi internaţională şi care prin rezultatele obţinute în cadrul 

activităţilor academice a adus contribuţii deosebite la dezvoltarea cunoaşterii în domeniul său de 

activitate, contribuţii care au implicaţii în dezvoltarea academice din cadrul universităţii. 

 

A 3.2. Recunoaşterea naţională şi internaţională a personalităţii propuse se apreciază prin 

următoarele realizări academice ale acesteia: 

- cărţi publicate la nivel naţional sau internaţional; 

- lucrări ştiinţifice de specialitate, publicate la nivel naţional şi internaţional. 

 

A 3.3. Contribuţia personalităţii propuse la dezvoltarea cunoaşterii în domeniul său de activitate se 

apreciază prin următoarele realizări ale acesteia: 

- publicarea unor lucrări originale (cărţi sau articole) care constituie noutăţi pe plan naţional 

şi internaţional; 

- contribuţii aduse la elucidarea unor aspecte necunoscute în teoria cunoaşterii din domeniul 

său de activitate. 

 

A 3.4. Propunerea de acordare a acestui titlu poate fi făcută de orice membru al unui departament de 

specialitate.  

 

A 3.5. Dosarul justificativ, întocmit de către cei care au solicitat conferirea titlului, va fi înaintat 

comisiei şi va cuprinde următoarele documente: 

- curriculum vitae şi lista publicaţiilor; 

- documente referitoare la contribuţia adusă de personalitatea propusă la dezvoltarea 

cunoaşterii în domeniul său de activitate. 

 

A 3.6. Comisia de specialitate care va analiza dosarul poate fi formată din: rector, președintele 

Senatului universitar, prorectori, decani, prodecani, directori de departamente și alte personalități în 

domeniu din UBc și din alte universități din țară și străinătate. 
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Anexa nr. 4 

 

Criterii şi dispoziţii pentru conferirea titlului onorific de  

„PROFESSOR EMERITUS” al 

Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău 

 

 

A 4.1.  Titlul onorific de „PROFESSOR EMERITUS” al Universităţii „Vasile Alecsandri” din 

Bacău se poate acorda, cadrelor didactice din UBc pentru realizări deosebite în activitatea didactică 

şi de cercetare, recunoscute de comunitatea academică din ţară şi din străinătate, care au atins vârsta 

de pensionare (conform Legii nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare Art. 289, alin.3).  

Contribuţiile cadrelor a căror activitate didactică şi ştiinţifică s-a derulat în Universitate se referă la: 

a) creşterea prestigiului naţional şi internaţional al universităţii;  

b) dezvoltarea academică sau științifică a universității; 

c) dezvoltarea cunoaşterii în domeniul său de activitate;  

d) formarea şi afirmarea corpului profesoral al facultăţii/departamentului la nivelul 

universităţii sau al altor instituţii naţionale sau internaţionale; 

e) realizări deosebite în alte tipuri de activităţi, recunoscute de comunitatea academică din 

ţară şi din străinătate: activitate remarcabilă în asociaţii profesionale, consorţii naţionale sau 

internaţionale etc. 

 

A 4.2. Din categoria personalităţilor academice cărora li se poate acorda titlul de „PROFESSOR 

EMERITUS” al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău fac parte: 

a) cadre didactice care au ocupat funcţii de conducere la nivel de universitate; 

b) cadre didactice care au ocupat funcţii de conducere la nivel de facultate sau departament 

didactic/ administrativ; 

c) alte cadre didactice care nu au ocupat funcţii de conducere, dar s-au remarcat prin 

contribuţiile menţionate la Art. 1 

 

A 4.3. Propunerea de acordare a acestui titlu poate fi făcută de orice membru al unui departament de 

specialitate.  

 

A 4.4. Dosarul justificativ, întocmit de către cei care au solicitat conferirea titlului, va fi înaintat 

comisiei şi va cuprinde curriculum vitae.  

 

A 4.5. Comisia de specialitate poate fi formată din: rector, prorectori, decani, prodecani, directori de 

departamente și alte personalități din cadrul UBc. Comisia va înainta un referat de analiză. 

 

A 4.6. Referatul de analiză al comisiei va evidenţia aspectele justificative privind acordarea titlului. 
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Anexa nr. 5 

 

Criterii şi dispoziţii pentru conferirea titlului onorific de  

„MEMBRU DE ONOARE”  

al Consiliului facultății, Consiliului de administrație sau al Senatului Universităţii 

„Vasile Alecsandri” din Bacău 

 

A 5.1. Titlul onorific de „MEMBRU DE ONOARE” al Consiliului facultății, Consiliului de 

administrație sau al Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău se acordă unor 

personalități care s-au evidențiat în activitatea lor (profesională, culturală, științifică, administrativă, 

economică) și care pot contribui la dezvoltarea universității prin sprijinul în luarea unor decizii 

strategice, prin implicarea în stabilirea politicilor pe termen lung ale universității, prin corelarea 

activității didactice și de cercetare științifică cu necesitățile comunității locale și regionale. 

 

A 5.2. Propunerea de acordare a acestui titlu poate fi făcută de orice membru al unui departament de 

specialitate. Aceasta va fi însoțită de un CV al candidatului și va fi înaintată comisiei. 

 

A 5.3. Comisia va analiza propunerea și va decide în consecință (aprobă sau refuză acordarea 

titlului). 

 

A 5.4. Comisia de specialitate poate fi formată din: rector, prorectori, decani, prodecani, directori de 

departamente și alte personalități din cadrul UBc. 

 


