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CAP. I. DOMENIUL DE APLICARE 
 
Art. 1. (1) Prezentul regulament stabileşte modalitatea de acordare a Titlului 

de Doctor Honoris Causa în cadrul Universităţii de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I” din 
Timişoara (U.S.V.T). 
           (2) Regulamentul se aplică tuturor structurilor administrative implicate, cât și 
persoanelor propuse pentru acordarea titlului de Doctor Honoris Causa. 

(3) Utilizatorii regulamentului răspund de aplicarea și respectarea prevederilor 
documentelor din prezentul regulament. 

 
CAP. II. SCOP 
 
Art. 2. Scopul elaborării acestui regulament este acela de a stabili reguli 

unitare în ceea ce privește  modalitatea de acordare a Titlului de Doctor Honoris 
Causa în cadrul Universităţii de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I” din Timişoara 
(U.S.V.T). 

                                 
CAP. III. DEFINIȚII.ABREVIERI 

 
Art. 3. În cuprinsul prezentului regulament se vor folosi următoarele abrevieri: 
 
 U.S.V.T. – Universitatea  de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I” din 

Timişoara. 
 

CAP. IV. REFERINȚE NORMATIVE 
 

Art. 4. Legislaţie primară 
 
 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare;  
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea 

calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Art. 5. Legislaţie secundară 
 
 Carta U.S.V.T; 
 Regulamente/Metodologii/Proceduri interne; 
 Hotărârile Senatului universitar și ale Consiliului de Administrație. 
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CAP. V. DESCRIEREA REGULAMENTULUI 
 

CAP. V.1.  DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art. 6. Titlul de Doctor Honoris Causa reprezintă cea mai înaltă distincţie 
onorifică acordată de Senatul Universităţii de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I” din 
Timişoara, persoanelor care s-au distins prin realizări deosebit de importante în 
domeniile ştiinţei, tehnicii, culturii, şi care au adus mari servicii Universităţii de de 
Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I” din Timişoara. 
 

CAP. V.2.  CONDIŢII DE ACORDARE 
 

Art. 7. (1) Titlul se acordă de către Senatul universităţii fie pe baza unei 
solicitări nominale, în scris, din partea Consiliului facultăţii, fie la propunerea 
Consiliului de administraţie. Titlul se acordă de către Senatul U.S.V.T. în prezenţa 
Rectorului cu votul majorităţii membrilor prezenţi, dacă numărul acestora reprezintă 
cel puţin 2/3 din totalul membrilor. 

 (2) Persoanele propuse pentru acordarea titlului de Doctor Honoris Causa 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

a) să deţină titlul de doctor în ştiinţe; 
b) să aibă o activitate de excepţie materializată prin lucrări ştiinţifice, 

monografii, tehnologii sau aplicaţii deosebite, recunoscute pe plan 
naţional şi internaţional; 

c) să fi contribuit prin acţiuni concrete la creşterea renumelui U.S.V.T pe 
plan naţional şi internaţional. 

 (3) Nu se acordă titlul de Doctor Honoris Causa persoanelor care activează 
sau au activat în USVT.  
 

CAP. V.3.  PROCEDURA DE ACORDARE 

Art. 8. (1) În vederea acordării titlului de Doctor Honoris Causa 
facultatea/departamentul care a făcut nominalizarea persoanei: 

 va contacta persoana propusă pentru a-i cere acceptul; 
 va solicita un curriculum vitae şi o listă detaliată de lucrări; 
 va înainta decanatului facultăţii referatul de susţinere a persoanei 

propuse; 
 decanul va prezenta propunerea în Consiliul facultăţii, solicită avizul 

Consiliului de administraţie şi aprobarea acesteia în Senatul 
universităţii. 

(2) Pe baza referatului întocmit de departament, Consiliul Facultăţii dezbate şi 
votează propunerea. Hotărârea se ia cu majoritatea membrilor prezenţi, dacă 
numărul acestora reprezintă cel puţin 2/3 din totalul membrilor prezenţi. 

(3) După aprobare, Decanatul înaintează Consiliului de administraţie dosarul 
persoanei în cauză care va cuprinde următoarele acte: 
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a) Referatul departamentului care a făcut propunerea; 
b) Curriculum vitae şi lista detaliată de lucrări ale persoanei propuse; 
c) Comisia propusă pentru întocmirea referatului de Laudatio; 
d) Extras din procesul verbal al şedinţei Consiliului Facultăţii în care s-a aprobat 

propunerea. 
 
Art. 9. (1) Consiliul de Administraţie analizează dosarul şi hotărăşte asupra 

propunerii, pe care o avizează şi o înaintează Senatului universitar pentru aprobare. 
(2) În cazul aprobării, în aceeaşi şedinţă a Senatului se aprobă componenţa 

comisiei propuse pentru întocmirea referatului de Laudatio. Comisia este formată din 
5 membrii şi este prezidată de rectorul universităţii sau preşedintele Senatului 
universitar. Propunerea este validată de votul majorităţii membrilor prezenţi, dacă 
numărul acestora reprezintă 2/3 din totalul membrilor Senatului.  

(3) După emiterea hotărârii Senatului universitar privind acordarea titlului de 
Doctor Honoris Causa, 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, rectorul va convoca o şedinţă festivă a Senatului. 
Întocmirea şi păstrarea tuturor actelor referitoare la acordarea titlului de Doctor 
Honoris Causa va fi asigurată de Secretariatul Senatului. 

 
Art. 10. (1) În şedinţa festivă preşedintele comisiei va înmâna o diplomă în 

limba latină, cu precizarea meritelor persoanei propuse şi va oferi roba de laureat. 
(2) Persoanele care deţin titlul de Doctor Honoris Causa pot fi invitate la 

evenimentele importante ale universităţii. 
 

CAP. VI.  DISPOZIŢII FINALE  
 
Art. 11. (1) Atribuirea titlului de Doctor Honoris Causa este pe viaţă şi 

evidenţierea lor se va face în toate materialele instituţionale privind istoricul U.S.V.T. 
 (2) Retragerea titlului de Doctor Honoris Causa se poate face numai de către 
Senat în urma unor grave prejudicii aduse universităţii. 
 (3) Toate cheltuielile aferente activităţilor care decurg din procedura de 
acordare a titlului sunt suportate de către universitate. 
 


