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Art. 1. Scop şi condiţii de eligibilitate:
a) Titlurile onorifice se acordă persoanelor care au avut o contribuţie substanțială şi de
durată la dezvoltarea domeniului în care activează, care au contribuit la dezvoltarea
cunoaşterii, culturii şi civilizaţiei, la creşterea calităţii vieţii, în general.
b) Deoarece alegerile pe care le facem reflectă valorile în care credem ca instituţie,
candidaţii trebuie să fie persoane de o integritate morală şi profesională indiscutabilă.
c) Candidaţii din lumea academică trebuie să aibă contribuţii recunoscute la nivel
mondial/naţional şi/sau să contribuie în mod esenţial la realizarea misiunii
Universităţii de Vest din Timişoara.
d) Candidaţii din afara lumii academice trebuie să aibă contribuţii esenţiale la binele
societăţii şi/sau să contribuie în mod esenţial la realizarea misiunii Universităţii de
Vest din Timişoara.
e) Titlurile onorifice nu se pot acorda în absenţă sau post mortem, cu excepţia cazului în
care decesul candidatului a survenit între momentul acceptării candidaturii şi
organizarea ceremoniei de decernare.
f) Titlurile onorifice nu se pot acorda persoanelor care deţin o funcţie de demnitate
publică naţională sau de supraordonare instituţională în raport cu universitatea (pe
durata mandatului), ocupă o funcţie politică naţională (pe durata mandatului) sau şi-au
declarat intenţia de a candida pentru o funcţie politică naţională.
g) Titlul onorific Doctor Honoris Causa nu poate fi acordat membrilor (foşti sau actuali)
ai comunităţii academice a UVT sau celor care au o diploma eliberată de UVT.
Aceştia aparţin comunităţii de Alumni ai UVT.
Art. 2. Universitatea de Vest din Timişoara acordă următoarele titluri onorifice:
A) Doctor Honoris Causa:
1. Doctor Honoris Causa Artis – Dhc.A. (pentru domeniile: arte vizuale, artele
spectacolului, muzică)
2. Doctor Honoris Causa Litterarum Humaniorum – Dhc.L.H. (pentru domeniile:
limbă şi literatură, istorie, filosofie, comunicare, jurnalism)
3. Doctor Honoris Causa Legum Scientiae – Dhc.L.Sc. (pentru domeniile: drept şi
ştiinţe administrative)
4. Doctor Honoris Causa Beneficiorum Publicorum – Dhc.B.P. (acordat
personalităţilor din afara lumii academice pentru contribuţii la binele societăţii)
5. Doctor Honoris Causa Scientiarum – Dhc.Sc. (pentru domeniile: matematică,
fizică, chimie, biologie, geografie, informatică, ştiinţele mediului)
6. Doctor Honoris Causa Socialium Scientiarum – Dhc.S.Sc. (pentru ştiinţe
sociale: economie, sociologie, psihologie, ştiinţe politice, educaţie fizică şi sport)
B) Membrum Senatus Honorifici – MSH – se acordă persoanelor care, prin
activitatea şi iniţiativele lor publice sau private, contribuie material și/sau spiritual
la realizarea misiunii Universităţii de Vest din Timişoara. Candidaţii trebuie să fie
disponibili să participe o dată pe an (în luna mai, de exemplu cu ocazia Zilei
Universității de Vest din Timişoara) la o şedinţă a Senatului UVT extins (alcătuit
din membrii aleşi şi membrii Senatului de Onoare) şi să participe, în limita
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timpului disponibil, în comisii consultative pentru activitatea Consiliului de
Administraţie sau Senatului, la solicitarea Rectorului sau a Preşedintelui
Senatului. Acest titlu este limitat pe perioada unei legislaturi şi poate fi reînnoit.
Vor fi incluse pe lista propunerilor persoanele aflate în funcţiile de conducere ale
următoarelor instituţii: Consiliul Judeţean Timiş, Primăria Timişoara, Prefectura Judeţului
Timiş, instituții de cultură reprezentative etc. Pentru reprezentanții acestor instituții, mandatul
de Membru al Senatului de Onoare încetează odată cu încetarea ocupării funcţiei respective.
C) Professor Emeritus – PE – se acordă la pensionare profesorilor UVT care au
avut rezultate deosebite în activitatea didactică, de cercetare ştiințifică, creație
artistică şi performanţă sportivă. Titlul se acordă pe viaţă. Titlul de Profesor
Emerit nu implică stabilirea unei relaţii contractuale cu UVT.
Art. 3. Universitatea de Vest din Timişoara acordă următoarea distincţie onorifică:
-

Medalia de aur a UVT – MA – însoţită de o diplomă de merit se acordă în semn de
supremă recunoaştere a meritelor deosebite pe care o persoană (cadru didactic
universitar şi de cercetare ştiinţifică, fost absolvent al UVT, persoană din afara UVT)
sau o entitate organizaţională (facultate, institut de cercetare, editură, agenţie etc.) le-a
avut în decursul activităţii sale, contribuind la creşterea prestigiului UVT în plan
naţional şi internaţional.

Art. 4. Propunerea candidaţilor:
a) Propuneri de candidaturi pentru acordarea titlului DHC pot fi făcute de orice membru
al comunităţii academice.
b) Pentru a menţine caracterul elitist al titlului DHC, UVT va acorda un număr de
maximum 10 titluri de DHC într-un an calendaristic.
c) Propunerile pentru acordarea titlurilor DHC trebuie făcute până la 30 octombrie
pentru titlurile DHC ce urmează a fi acordate în anul calendaristic următor. Senatul va
analiza aceste propuneri în şedinţa ordinară din luna noiembrie. Pentru iniţierea
propunerii se completează formularul din Anexa 1. În cazuri excepţionale, de interes
major al UVT, Rectorul sau Preşedintele Senatului pot face nominalizări şi în afara
acestui calendar. Dacă sunt aprobate de Senat, aceste titluri sunt acordate suplimentar
faţă de cele 10 prevăzute la pct. b., nefiind necesară aprobarea Consiliului facultăților.
d) Propuneri de candidaturi pentru acordarea titlului de Membrum Senatus Honorifici
pot fi făcute de orice membru al Senatului sau al Consiliului de Administraţie. Pe
perioada unei legislaturi, Senatul poate aproba maximum 30 de candidaturi. Termenul
de depunere a propunerilor este data de 30 noiembrie a fiecărui an. Pentru iniţierea
propunerii se completează formularul din Anexa 1.
e) Propuneri de candidaturi pentru acordarea unui titlul de Professor Emeritus pot fi
făcute de decani, directorii de departament sau directorii şcolilor doctorale. Termenul
de depunere a propunerilor este data de 30 iunie a fiecărui an. Pentru nominalizare se
completează formularul din Anexa 1.
f) Propuneri de candidaturi pentru acordarea distincţiei Medalia de Aur a UVT pot fi
făcute de Rector, Preşedintele Senatului, decani, directorii de departament sau
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directorii şcolilor doctorale. UVT va acorda un număr de maximum 15 distincţii
într-un an calendaristic.
Art. 5. Proceduri şi responsabilităţi:
a) Propunerea de acordare a unui titlu onorific DHC sau PE, sub forma documentului din
Anexa 1, se înaintează spre avizare Consiliului Facultăţii care va susţine candidatura.
Pentru titlul MSH şi pentru distincţia MA, propunerile se înaintează direct Cancelariei
Rectorului. Propunerile vor fi însoţite de cel puţin trei scrisori de recomandare pentru
DHC, cel puţin două pentru PE şi cel puţin o scrisoare de recomandare pentru MSH.
b) Pentru candidaturile DHC avizate, Consiliul Facultăţii va propune o comisie de
Laudatio alcătuită din preşedinte (de regulă Rectorul sau Decanul facultăţii) şi 5-7
membri (cadre didactice interne sau externe) conform cu Anexa 2. Dintre membrii
comisiei va face parte şi Decanul facultăţii care sprijină nominalizarea.
c) Consiliul Facultăţii poate aviza maximum 2 candidaturi / domeniu de studii într-o
legislatură.
d) Propunerile avizate de Consiliile Facultăţilor pentru titlurile de DHC şi PE (în
formatul: Anexa 1, Anexa 2 şi scrisorile de recomandare) se înaintează Cancelariei
Rectorului. Dosarele complete vor fi înaintate spre analiză comisiilor specializate ale
Senatului responsabile cu cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea carierei universitare. În
urma analizei se va întocmi un raport în care se propune avizarea favorabilă sau
nefavorabilă a fiecărei nominalizări, raport care va cuprinde şi o motivaţie a deciziei
luate. În procesul de decizie se va urmări o distribuţie cât mai echilibrată a titlurilor
DHC asupra tuturor domeniilor.
e) Cancelaria Rectorului va înainta dosarele complete pentru acordarea titlului de MSH,
spre analiză, Biroului Senatului. În urma analizei se va întocmi un raport în care se
propune avizarea favorabilă sau nefavorabilă a fiecărei nominalizări, raport care va
cuprinde şi o motivaţie a deciziei luate.
f) Propunerile pentru distincţia MA vor fi analizate de o comisie alcătuită din Rector,
Preşedintele Senatului, Prorectorul cu relaţiile internaţionale şi comunicarea
instituţională şi alţi doi membri desemnaţi de Biroul Senatului. După avizarea pozitivă
sau negativă, propunerile vor fi înaintate spre aprobare Senatului UVT.
g) Rapoartele comisiilor de specialitate şi ale Biroului Senatului se prezintă în şedinţa
Senatului UVT. Senatul va emite hotărârea de acordare sau neacordare a titlului
onorific. Totodată, pentru titlul de DHC, se va aproba şi comisia de Laudatio.
h) Pe durata întregului proces de analiză a candidaturilor, toate persoanele implicate
(persoana care a făcut propunerea, membrii Consiliului Facultăţii şi membrii
Senatului) vor trata cu responsabilitate toate nominalizările şi în special pe cele cu
potenţial de controversă, pentru ca, în final, să-şi asume decizia luată, fiind pregătiţi
să gestioneze orice posibilă consecinţă.
i) Pentru titlurile şi distincţiile onorifice, Rectorul va emite decizia de acordare a titlului
sau distincţiei pe baza hotărârii Senatului şi va fi primul care aduce acest lucru la
cunoştinţa candidatului printr-o scrisoare.
j) După decizia Rectorului, pentru derularea în continuare a procesului de acordare a
titlului onorific este necesar acordul scris al candidatului.
k) Confidenţialitatea este foarte importantă de-a lungul întregului proces de acordare a
titlurilor onorifice. Astfel, candidaţii nu trebuie să fie informaţi despre propunere sau
despre procesul de avizare decât în momentul în care există o hotărâre favorabilă a
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Senatului. De asemenea este interzis ca UVT să facă publice (în orice fel)
candidaturile până nu există o hotărâre favorabilă a Senatului şi acordul scris al
candidatului. În caz de aviz nefavorabil, sau dacă nu există acordul scris al
candidatului, rezultatul nu va fi adus la cunoştinţa candidatului şi nici nu se va face
public (va fi omis şi din documentele Senatului ce se vor face publice pe internet).
Orice încălcare a acestor norme poate compromite procesul de acordare a titlului
onorific şi poate aduce prejudicii morale atât candidatului, cât şi UVT.
l) Proiectul diplomelor, proiectul medaliei și celelalte elemente de imagine din
documentele necesare (broșura de Laudatio, program, invitaţii, afişe, scrisoarea
adresată laureatului etc.) se realizează sub coordonarea Cancelariei Rectorului.
m) Diplomele sunt semnate de Rectorul UVT și Președintele Senatului UVT.
Art. 6. Desfăşurarea ceremoniei de decernare a titlului onorific de Doctor Honoris Causa:
a) Ceremonia de decernare a titlului onorific de DHC este publică şi se va desfăşura în
Sala Senatului (A01) sau Aula Magna „Ioan Curea” a UVT. Şedinţa este condusă de
un prezidiu din care fac parte: Rectorul sau un reprezentat desemnat de acesta,
Preşedintele Senatului sau un reprezentant desemnat de acesta, Decanul facultăţii
implicate sau un reprezentant desemnat de acesta, un membru al Comisiei de Laudatio
(de regulă persoana care a făcut propunerea) desemnat să citească textul de Laudatio.
După caz, din prezidiu mai fac parte un prorector desemnat de Rector, un membru al
Senatului, desemnat de Biroul Senatului, alţi 1-2 invitaţi, cu competenţe apropiate
domeniului de expertiză al persoanei nominalizate.
b) Responsabilitatea organizării ceremoniei de decernare a titlului DHC revine
Cancelariei Rectorului şi facultăţii care a făcut propunerea de acordare a titlului
onorific.
c) Calendarul ceremoniei este stabilit de comun acord între conducerea facultăţii care a
propus candidatul, candidat, Senat şi Cancelaria Rectorului.
d) După primirea acordului scris al candidatului, Comisia de Laudatio va elabora
conţinutul volumului onorific, care va cuprinde: Cuvântul Rectorului, Laudatio,
Prelegerea laureatului, date biografice şi de profil ale laureatului.
e) Acceptul BT (bun de tipar) se dă de către Cancelaria Rectorului (pentru Cuvântul
Rectorului), respectiv de către facultate (Decan sau persoana desemnată de acesta)
pentru celelalte documente.
f) Conţinutul volumului va fi înaintat, prin grjia Cancelariei Rectorului, în forma digitală
şi pe suport de hârtie către Editura Universităţii de Vest şi către serviciul tipografic
pentru editare şi multiplicare, cel mai târziu cu 3 săptămâni înainte de ceremonie.
Cheltuielile de editare şi multiplicare vor fi suportate din veniturile proprii ale UVT,
cuprinse în bugetul anual.
g) Volumul onorific, diplomele şi afişele vor fi tipărite cu cel puţin 5 zile înaintea
ceremoniei.
h) Departamentul de Comunicare, Imagine și Identitate Instituțională împreună cu
facultatea care susține acordarea titlului se vor ocupa de comunicarea evenimentului
prin: invitaţii, afişe, comunicate de presă. Se vor distribui invitaţii către instituţii
publice ale judeţului Timiş, instituţii clericale, consuli onorifici, Rectorii
universităţilor din Timişoara etc.
i) Desfăşurarea ceremoniei are loc potrivit Anexei 3 – Ceremonialul de acordare a
titlului Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest din Timişoara.
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j) În funcție de posibilitățile și înțelegerile prealabile, noul DHC poate susține după
încheierea ceremoniei sau ulterior acesteia, o conferință pe o temă din domeniul său
de competență.
Art. 7. Desfăşurarea ceremoniei de decernare a titlului onorific de Membrum Senatus
Honorificus:
a) Ceremonia de decernare a titlului onorific de MSH se face în cadrul unei şedinţe
extraordinare a Senatului UVT extins (membrii de drept + membri ai Senatului de
Onoare). De regulă, şedinţa Senatului extins are loc o dată pe an, în luna mai (de Ziua
Universității de Vest din Timişoara). Locul de desfăşurare va fi Sala Senatului (A01)
sau Aula Magna „Ioan Curea” a UVT. Şedinţa este condusă de Preşedintele Senatului.
Din prezidiu mai fac parte Rectorul, un prorector şi alţi doi membri ai Senatului,
desemnaţi de Biroul Senatului.
b) Responsabilitatea organizării ceremoniei de decernare a titlului M.S.H. revine
Cancelariei Rectorului.
c) Diplomele vor fi tipărite cu cel puţin 5 zile înaintea ceremoniei.
d) În cadrul şedinţei extraordinare, persoana care a făcut nominalizarea va da citire
motivaţiei din propunerea de candidatură.
e) Preşedintele Senatului va da citire hotărârii Senatului de acordare a titlului onorific de
M.S.H. şi Rectorul va înmâna diploma, după care îl vor felicita pe noul membru al
Senatului onorific.
f) Noul membru al Senatului de Onoare al UVT va avea la dispoziţie maximum 5
minute pentru a se adresa membrilor Senatului UVT.
Art. 8. Desfăşurarea ceremoniei de decernare a titlului onorific de Professor Emeritus:
a) Ceremonia de decernare a titlului onorific de PE se face în cadrul şedinţei ordinare a
Senatului UVT din luna septembrie. Locul de desfăşurare va fi Sala Senatului (A01)
sau Aula Magna „Ioan Curea” a UVT. Şedinţa este condusă de Preşedintele Senatului.
Din prezidiu mai fac parte Rectorul şi alţi doi membri desemnaţi de Biroul Senatului.
b) Responsabilitatea organizării ceremoniei de decernare a titlului PE revine Cancelariei
Rectorului.
c) Diplomele vor fi tipărite cu cel puţin 5 zile înaintea ceremoniei.
d) În cadrul ceremoniei de decernare, Decanul facultăţii care a făcut nominalizarea va da
citire motivaţiei din propunerea de candidatură.
e) Rectorul UVT va înmâna diploma şi împreună cu Preşedintele Senatului îl va felicita
pe noul PE.
f) Noul PE va avea la dispoziţie maximum 5 minute pentru a se adresa membrilor
Senatului UVT.
Art. 9. Desfăşurarea ceremoniei de decernare a distincţiei onorifice Medalia de Aur a UVT:
Decernarea distincţiilor onorifice de MA se face în cadrul manifestării publice organizate cu
ocazia Zilei Universităţii de Vest din Timişoara, în data de 21 mai a fiecărui an.
Art. 10. Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului universitar din data de 31
mai 2012 și modificat în şedinţa Senatului universitar din data de 14.01.2016.
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LISTA ANEXELOR
Anexa 1. Propunere pentru acordarea unui titlu onorific al Universităţii de Vest din
Timişoara
Important: Confidenţialitatea este foarte importantă în procesul de nominalizare. Vă rugăm
să nu informaţi persoana nominalizată că o propuneţi pentru acordarea unui titlu onorific.
Nume
Prenume
Titlu complet
Data naşterii
Ţara de origine
Poziţia curentă sau trecută:
(specificaţi dacă e pensionar, prof. emerit
etc.)
Adresa de corespondenţă:
E-mail:
Telefon:
Titlul onorific pentru care este propus
Alte titluri onorifice deţinute
Scurtă motivaţie
(Max. 2 pagini. Se evidenţiază care sunt motivele principale care recomandă acordarea titlului
onorific. Se prezintă pe scurt evoluţia profesională a candidatului; principalele realizări academice şi
rezultate ştiinţifice; legătura cu UVT şi modul în care acesta a contribuit la dezvoltarea UVT şi
realizarea misiunii acesteia.)
Referenţi care au acceptat să scrie scrisori de recomandare (maximum 3 pentru DHC, maximum două
pentru Professor Emeritus şi maximum una pentru Membrum Senatus Honorifici)
1.
2.
3.
Persoana care face propunerea
Titlu, nume şi prenume
Semnătura
Facultatea:
Adresă E-mail
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AVIZE

APROBAT /RESPINS

DECAN,

În Şedinţa Consiliului Facultăţii
……………..
din data
(doar pentru DHC si PE)
APROBAT /RESPINS
În Şedinţa Senatului
din data

Preşedinte Senat,
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Anexa 2. Propunere comisie laudatio pentru acordarea titlului Doctor Honoris Causa

Doamnei/domnului
…………………………………………………………………………………………………
………
Preşedinte (de regulă Rectorul sau decanul facultăţii care susţine propunerea):
Membri (5-7 membri cu titlul didactic de profesor):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

AVIZE

APROBAT /RESPINS

DECAN,

În Şedinţa Consiliului Facultăţii
………………….
din data
APROBAT /RESPINS
În Şedinţa Senatului
din data

Preşedinte Senat,
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Anexa 3. Ceremonialul de acordare a titlului Doctor Honoris Causa al Universităţii de
Vest din Timişoara
1. La sosirea în universitate, persoana nominalizată este întâmpinată de Decanul facultăţii
implicate şi de persoana care a făcut nominalizarea şi este condusă spre Cabinetul Rectorului
unde se află reunit Prezidiul ceremoniei de decernare şi alte personalităţi invitate să ia parte la
ceremonie.
2. Decanul facultăţii implicate îl prezintă pe viitorul laureat, iar un reprezentant al Cancelariei
Rectorului sau Decanul facultăţii îi face cunoscut conţinutul ceremonialului de acordare a
titlului DHC.
3. Cu 5 minute înainte de ora stabilită pentru începerea ceremoniei, întregul grup se deplasează
spre Sala Senatului (A01) sau Aula Magna „Ioan Curea”.
4. Prezidiul va fi format din persoana nominalizată pentru titlul DHC, Rectorul sau un
reprezentant desemnat de acesta, Preşedintele Senatului sau un reprezentant desemnat de
acesta (cei trei având o poziţie centrală), Decanul facultăţii implicate sau un reprezentant
desemnat de acesta, un membru al Comisiei de Laudatio (de regula persoana care a făcut
propunerea) desemnat să citească textul de Laudatio. După caz, din prezidiu mai fac parte un
prorector desemnat de Rector, un membru al Senatului, desemnat de Biroul Senatului, alţi 1-2
invitaţi, cu competenţe apropiate domeniului de expertiză al persoanei nominalizate.
5. Membrii Prezidiului, în afara persoanei nominalizate, vor purta ţinuta de ceremonie (togă,
tocă) a UVT.
6. Festivitatea va fi condusă de un Magister ceremoniae, desemnat dintre membrii Senatului.
- Magister ceremoniae anunță scopul acesteia, prezentând câteva date despre
candidat, încadrându-l într-un profil cultural și de civilizație, apoi îi dă cuvântul
Rectorului pentru a-i adresa mesajul de bun venit.
- Magister ceremoniae invită persoana desemnată spre a prezenta Laudatio, cu
încadrarea în maximum 20 de minute.
- Magister ceremoniae invită pe cei prezenți să onoreze stantes, acordarea titlului și
dă citire diplomei în limba latină.
7. După citirea diplomei, Rectorul UVT înmânează diploma și însemnele vestimentare. Noul
DHC va fi felicitat de Rector și Președintele Senatului, în acordurile imnului Gaudeamus
Igitur.
- Magister ceremoniae invită audiența să ia loc, iar pe noul Doctor Honoris Causa săși susțină conferința onorifică; aceasta nu poate depăși 30 de minute, aspect
comunicat în prealabil candidatului.
- Magister ceremoniae îi mulțumește noului membru al Comunității Academice din
UVT și declară închisă festivitatea.
8. Închiderea festivității este urmată de realizarea unui colaj foto și ulterior de semnarea în
Cartea de onoare a UVT de către noul Doctor Honoris Causa.
9. Festivitatea de acordare a DHC va fi înregistrată audio-video, cu acordul candidatului.

