UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE
RECTORATUL
REGULAMENT PENTRU ACORDAREA TITLULUI DE SENATOR DE ONOARE
AL UNIVERSITĂŢII DE NORD DIN BAIA MARE
PREAMBUL
Titlul de SENATOR DE ONOARE reprezintă o recunoaştere a meritelor unor personalităţi
care au adus un aport deosebit la dezvoltarea Universităţii de Nord şi urmăreşte să creeze
condiţii favorabile pentru activitatea viitoare a acestor personalităţi.
1. CONDIŢII DE ACORDARE
1.1. Titlul poate fi acordat:
- unor profesori pensionaţi, care au activat în cadrul UNBM şi, de preferinţă, acelora care
funcţionează în calitate de profesor consultant;
- unor personalităţi marcante din afara UNBM;
1.2. Personalităţile cărora li se acordă acest titlu trebuie:
- să fi avut o contribuţie remarcabilă la creşterea prestigiului intern şi internaţional al UNBM;
- să fi sprijinit prin mijloace specifice competenţelor şi domeniului lor de activitate
dezvoltarea UNBM.
1.3. Foştii rectori ai UNBM sunt, de drept, Senatori de Onoare ai UNBM.
2. DREPTURI CARE DECURG
Persoanele care au titlul de SENATOR DE ONOARE se bucură de următoarele drepturi:
- să participe la şedinţele Senatului UNBM;
- să participe la dezbaterile care au loc în Senat şi să facă propuneri referitoare la activitatea
din UNBM.
Observaţie
SENATORII DE ONOARE nu au drept de vot deliberativ la adoptarea hotărârilor Senatului.
3. PROCEDURA DE ACORDARE ŞI CERTIFICARE
3.1. Procedura de acordare a titlului de SENATOR DE ONOARE este următoarea:
- Consiliul unei facultăţi sau Biroul Senatului înaintează o propunere scrisă către rectorat;
- Comisia Senatului pentru Acordarea Distincţiilor Universitare întocmeşte un referat de
avizare a propunerii, pe care îl înaintează Senatului;
- Senatul aprobă propunerea cu votul majorităţii membrilor prezenţi, dacă numărul acestora
reprezintă cel puţin 2/3 din totalul membrilor.
3.2. Titlul de SENATOR DE ONOARE se certifică printr-o diplomă cu următorul text:
"În Şedinţa din data de ........., Senatul UNBM a hotărât acordarea titlului de SENATOR DE
ONOARE domnului (doamnei)……, pentru contribuţia remarcabilă adusă la creşterea
prestigiului intern şi internaţional al UNBM, cât şi pentru a-i crea un cadru lărgit de activitate
în interesul UNBM".
Diploma se semnează de Rector şi se înmânează personal de Rector într-o şedinţă a Senatului.
Adoptat în Şedinţa Senatului din …..

