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1. Definire
Titlul de DOCTOR HONORIS CAUSA reprezintă cea mai înaltă distincţie onorifică acordată
de Senatul Universităţii de Nord persoanelor care s-au distins prin realizări deosebit de
importante în domeniile ştiinţei, tehnicii, culturii, şi care au adus mari servicii Universităţii
de Nord.
2. Condiţii de conferire
2.1. Titlul se acordă de către Senat pe baza unei solicitări nominale, în scris, din partea
Consiliului unei facultăţi şi cu avizul favorabil al Comisiei Senatului pentru Acordarea
Distincţiilor Universitare. Titlul se acordă de către Senatul UNBM în prezenţa
Rectorului cu votul majorităţii membrilor prezenţi dacă numărul acestora reprezintă
cel puţin 2/3 din totalul membrilor.
2.2. Persoanele propuse pentru acordarea titlului de DHC trebuie, în principiu, să
îndeplinească următoarele condiţii:
- să deţină titlul de DOCTOR ÎN ŞTIINŢE (DOCTOR INGINER);
- să aibă o activitate de excepţie materializată prin lucrări ştiinţifice, monografii,
tehnologii sau aplicaţii industriale deosebite, recunoscute pe plan naţional şi
internaţional;
- să fi sprijinit prin acţiuni concrete Universitatea de Nord. Nu vor fi luate în
discuţie propuneri de persoane care activează în cadrul UNBM sau care au fost
pensionate din UNBM.
3. Obligaţiile Catedrelor, Facultăţilor şi ale Senatului
3.1. Obligaţiile catedrelor
Catedrelor le revine iniţiativa de nominalizare a persoanelor propuse pentru acordarea titlului
de DHC. Catedra care doreşte să facă o propunere:
- va întocmi un referat de susţinere a propunerii;
- va înainta decanatului facultăţii referatul;
- după aprobarea propunerii în Consiliul facultăţii, va solicita persoanei în cauză un
CURRICULUM VITAE şi o listă detaliată de lucrări.
- va înainta decanatului facultăţii un dosar cu actele cerute persoanei în cauză.
3.2. Obligaţiile facultăţilor:
Pe baza referatului întocmit de catedră, Consiliul 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 Comisiei Senatului pentru
Acordarea Distincţiilor Universitare dosarul persoanei în cauză care va cuprinde următoarele
acte:
- referatul catedrei care a făcut propunerea;

- Curriculum Vitae şi lista detaliată de lucrări ale persoanei propuse;
- două referate de recomandare ale unor specialişti în domeniu, cu grad didactic de
profesor, desemnaţi de Decanul facultăţii;
- extras din procesul verbal al şedinţei Consiliului Profesoral al facultăţii în care s-a
aprobat propunerea.
3.3. Obligaţiile Comisiei Senatului pentru Acordarea Distincţiilor Universitare.
Comisia analizează dosarele transmise de facultăţi. Ea are următoarele obligaţii:
- întocmeşte un referat asupra activităţii persoanei în cauză;
- hotărăşte asupra propunerii, pe care o avizează favorabil cu votul majorităţii
membrilor prezenţi, dacă numărul acestora reprezintă 2/3 din totalul membrilor;
- în cazul avizării favorabile a propunerii, înaintează Senatului referatul întocmit
pentru a fi supus aprobării acestuia.
3.4. Obligaţiile Senatului Universităţii de Nord
În termen de trei luni de la data primirii referatului Comisiei Senatului pentru Acordarea
Distincţiilor Universitare, Rectorul îl supune discutării şi aprobării Senatului.
4. Dispoziţii finale
4.1. În cadrul Universităţii de Nord, titlurile de DHC se acordă o singură dată pe an,
prin hotărârea Senatului universităţii. În cadrul UNBM, facultăţile au obligaţia de a
asigura o corectă selecţie şi distribuţie a persoanelor reprezentative pentru obţinerea acestui
titlu.
4.2. După acordarea titlului de DHC de către senatul universităţii, 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 universităţii.
Adoptat în şedinţa Senatului UNBM …….

