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CAP. I. DOMENIUL DE APLICARE 
 
Art. 1. (1) Prezentul regulament stabileşte cadrul general de organizare si acordare 

a titlului onorific de profesor emerit în cadrul Universităţii de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I” 
din Timişoara (USVT). 

 (2) Regulamentul se aplica structurilor organizatorice cât și profesorilor universitari 
din cadrul Universităţii de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I” din Timişoara. 

 (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 

privind modalitatea de organizare și acordare a titlului onorific de profesor emerit. 
                                 
 

CAP. III. DEFINIȚII.ABREVIERI 
 

Art. 3. În cuprinsul prezentului regulament se vor folosi următoarele abrevieri: 
 
 USVT – Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara. 

 
 

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 USVT; 
 Regulamente/Metodologii/Proceduri interne; 
 Hotărârile Senatului universitar si ale Consiliului de administrație. 
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CAP. V. DESCRIEREA REGULAMENTULUI 
 
Art. 6. În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, art. 289, alineatul (3) şi a Cartei Universităţii de 
Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I” din Timişoara (USV din Timişoara), se instituie titlul onorific 
de profesor emerit. 
 

Art. 7. Titlul onorific de profesor emerit este o distincţie care se poate acorda de 
către Senatul Universitar profesorilor universitari care au atins vârsta de pensionare, ca 
semn de recunoaştere a excelenţei în activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică. 
 

Art. 8. Titlul onorific de profesor emerit se acordă persoanelor care îndeplinesc 
cumulativ următoarele criterii: 

a) Să fi deţinut gradul didactic de profesor universitar pe o perioadă de timp de cel 
puţin 10 ani, înainte de împlinirea vârstei de pensionare; 

b) Să aibă, în USV din Timişoara, o perioadă continuă de activitate didactică şi de 
cercetare de cel puţin 20 ani; 

c) Să deţină calitatea de conducător de doctorat la împlinirea vârstei de pensionare; 
d) Să fi obţinut rezultate remarcabile în activitatea didactică, ştiinţifică, în practicarea 

profesiei, în administraţia academică şi în serviciul public; 
e) Să dispună de voinţa şi capacitatea de a sluji, în continuare, USV din Timişoara  în 

activităţi didactice, ştiinţifice şi de expertiză profesională. 
 
Art. 9. Titlul onorific de profesor emerit se acordă numai cu acceptul persoanei în 

cauză. 
 

Art. 10. Profesorul emerit beneficiază în cadrul USV din Timişoara de următoarele 
drepturi şi privilegii: 

a) Să folosească titlul onorific de profesor emerit al Universităţii de Ştiinţele Vieții 
„Regele Mihai I” din Timişoara; 

b) Să presteze, la solicitare, activităţi didactice, de expertiză şi de cercetare ştiinţifică;  
c) Să îndrume doctoranzi în limitele prevederilor legale; 
d) Să  facă  parte  din  comisii  de  susţinere  a doctoratului;  
e) Să  aibă  acces  liber  la  bibliotecile  şi  bazele  de  date  ştiinţifice  şi  didactice  ale 

USV din Timişoara; 
f) Să aibă acces la echipamentele de cercetare, la reţeaua informatizată  şi la reţeaua 

de e-mail a USV din Timişoara; 
g) Să i se includă numele în anuare şi în alte publicaţii ale USV din Timişoara; 
h) Să ia parte la evenimentele sociale, culturale ale USV din Timişoara; 
i) Să fie invitat la activităţile publice ale departamentului şi facultăţii din care a făcut 

parte; 
j) Să fie invitat la ceremoniile organizate de facultate sau USV din Timişoara.   

 
Art. 11. În toate etapele procedurale, deciziile se iau cu majoritatea de jumătate 

plus unu din totalul celor prezenţi, în condiţiile asigurării unui cvorum de două treimi. 
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Art. 12. (1) Nominalizările pentru conferirea titlului onorific de profesor emerit se 

fac, la nivelul facultăţii  sau  al  departamentului, de  către  un  comitet format  din  
profesori universitari din facultate sau departament, pe baza analizei meritelor şi activităţii 
desfăşurate. Se vor lua în considerare, mai ales:  

a) realizările în domeniul cercetării ştiinţifice (lucrări ştiinţifice publicate în reviste de 
mare prestigiu internaţional; brevete de invenţie; produse şi metodologii concepute, 
omologate oficial şi aplicate; înfiinţarea şi conducerea de laboratoare, centre de cercetare 
acreditate şi altele);  

b) meritele pe planul activităţii didactice (evaluările anuale din partea colegilor şi 
studenţilor; contribuţia la înfiinţarea de specializări, discipline noi sau masterate, 
postuniversitare;   publicarea   de   cărţi   în   domenii   noi   sau   interdisciplinare   şi   
altele);  

c)  recunoaşterea  la  nivel  naţional  şi  internaţional  (activitatea  în  organisme  
profesionale academice şi sau guvernamentale; reprezentarea şcolii româneşti la reuniuni 
internaţionale şi în structuri internaţionale de mare prestigiu şi altele);  

d) ordine, medalii, distincţii, diplome de excelenţă primite la nivel naţional şi sau din 
străinătate. 
 (2) Comitetul de nominalizare ia în considerare propunerile făcute de către 
departamente şi cele făcute direct de membrii comitetului. 
 (3) Propunerile comitetului de nominalizare sunt remise decanului sau directorului 
de departament. 
 

Art. 13. Decanul   facultăţii   sau   directorul   departamentului  depun   la   
Rectoratul Universităţii propunerile aprobate de consiliul facultăţii, menţionându-se 
numărul voturilor obţinute de fiecare propunere. 
 

Art. 14. Biroul Permanent al Senatului universitar se pronunţă în decurs de o lună 
asupra nominalizărilor  pentru  conferirea titlului onorific de profesor emerit  făcute  de  
facultăţi  sau  departamente, analizează eventualele contestaţii şi programează ordinea şi 
datele la care propunerile vor fi supuse Senatului spre aprobare. 
 

Art. 15. Hotărârile Senatul Universitar sunt definitive. 
 

Art. 11. Rectorul emite decizia de conferire a titlului onorific de profesor emerit şi 
înmânează o diplomă persoanelor desemnate într-o şedinţă specială a Senatului 
Universitar.  
 
  


