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       SENATUL      Nr. 23.198 din 11 iunie 2009 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea Regulamentului UniversităŃii Babeş-Bolyai 

de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat 
 

 

 Senatul UniversităŃii Babeş-Bolyai a hotărât ca Regulamentul UniversităŃii 

Babeş-Bolyai de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat nr. 
14385 din 31 octombrie 2005 să se modifice după cum urmează: 
 
 1. Art. 18 va avea următorul cuprins: „Prin pensionare nu se pierde calitatea 
de conducător de doctorat. După pensionare, la cererea scrisă a conducătorului de 
doctorat, depusă, cu avizul Consiliului profesoral al facultăŃii din care face parte 
conducătorul de doctorat, la Institutul de Studii Doctorale înainte de definitivarea 
repartizării pe conducători de doctorat a locurilor pentru concursul de admitere la 
doctorat, Senatul UniversităŃii Babeş-Bolyai poate aproba conducătorului de 
doctorat admiterea de noi doctoranzi dacă în ultimii 5 ani a avut o activitate 
ştiinŃifică performantă. Această aprobare este valabilă pentru un singur concurs de 
admitere.” 
 
 2. Art. 19 va avea următorul cuprins: „Repartizarea pe conducători de 
doctorat a locurilor alocate facultăŃilor pentru concursul de admitere la doctorat se 
efectuează de către Consiliile profesorale ale facultăŃilor, precizându-se forma de 
învăŃământ (cu frecvenŃă/fără frecvenŃă) şi forma de finanŃare (de la bugetul de 
stat/cu taxă). Locurile rămase neocupate după desfăşurarea concursului de admitere 
la facultăŃi se pot redistribui de Institutul de Studii Doctorale, Ńinându-se seama de 
solicitările scrise ale conducătorilor de doctorat de suplimentare a locurilor care 
le-au fost repartizate.” 
 
 3. În textul Art. 43 fraza „Este acceptat Certificatul de competenŃă lingvistică 
eliberat de aceste centre lingvistice cu un calificativ corespunzător cel puŃin 
nivelului B2” se va înlocui cu: „Este acceptat Certificatul de competenŃă lingvistică 
eliberat de aceste centre lingvistice cu un calificativ corespunzător cel puŃin 
nivelului de competenŃă lingvistică stabilit de Consiliul profesoral al facultăŃii, 
Ńinând seama de Cadrul european comun de referinŃă pentru limbi al Consiliului 
Europei.” 
 
 4. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data aprobării ei de către Senatul 
UniversităŃii Babeş-Bolyai. 


