UNIVERSITATEA SPIRU HARET

REGULAMENT
PRIVIND ACORDAREA TITLURILOR ONORIFICE

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE. TITLURI ONORIFICE
Art.1. Conform practicii academice internaţionale, Universitatea Spiru Haret acordǎ
următoarele titluri onorifice: doctor honoris causa, profesor emerit şi senator de onoare.
Art.2.Titlurile onorifice se acordă pe viaţă personalităţilor cu contribuţie deosebită la
dezvoltarea societăţii contemporane, care recunosc şi acceptă valorile promovate de
Universitatea Spiru Haret şi au adus un aport important la realizarea misiunii şi strategiei
educaţionale a Universităţii Spiru Haret.
CAPITOLUL II
ACORDAREA TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA
Art.3. Titlul de doctor honoris causa al Universităţii Spiru Haret se acordă, în
numele Senatului, unor personalităţi din domeniul educaţiei, ştiinţei şi culturii, a căror operǎ
sau activitate este cunoscutǎ şi apreciatǎ pe plan naţional şi internaţional şi care contribuie la
susţinerea materială şi spirituală a Universităţii Spiru Haret şi la afirmarea prestigiului
acesteia în plan naţional şi internaţional.
Art.4. Acordarea titlului de doctor honoris causa se face pe baza dosarului
candidatului, discutat şi aprobat în cadrul Senatului Universităţii.
Art.5. Acordarea titlului de doctor honoris causa se realizează în şedinţǎ publică a
Senatului Universităţii.
CAPITOLUL III
ACORDAREA TITLULUI DE PROFESOR EMERIT
Art.6. Titlul de profesor emerit al Universităţii Spiru Haret se acordă, în numele
Senatului, pentru excelenţă didactică şi de conduită cadrelor didactice care au atins vârsta de
pensionare şi care au contribuit la dezvoltarea educaţiei, ştiinţei şi culturii şi au sprijinit
Universitatea Spiru Haret în desfăşurarea activităţilor de învăţământ şi de cercetare la
standardele existente în plan naţional şi internaţional.
Art.7. Personalitatea propusă trebuie să fi îndeplinit vârsta de pensionare şi să aibă o
contribuţie importantă la dezvoltarea învăţământului ştiinţei şi culturii.
Art.8. Propunerea de acordare a titlului de profesor emerit poate fi formulatǎ de
Rectorul universităţii, Senatul universitar şi Consiliul de administraţie.
Art.9. Acordarea titlului de profesor emerit se face pe baza dosarului candidatului,
discutat şi aprobat în cadrul Senatului Universităţii.

Art.10. Acordarea titlului de profesor emerit se realizează în şedinţǎ publică a
Senatului Universitar.
CAPITOLUL IV
ACORDAREA TITLULUI DE SENATOR DE ONOARE
Art.11. Titlul de Senator de Onoare al Senatului Universităţii Spiru Haret se acordă
unor personalităţi din ţară şi din străinătate, care şi-au adus contribuţia la viaţa ştiinţifică şi
culturală a Universităţii.
Art.12. Candidatul propus trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
a) să fi colaborat cu Universitatea Spiru Haret în activitatea sa profesională;
b) să fi contribuit la dezvoltarea Universităţii Spiru Haret prin opinii, propuneri şi
sugestii de îmbunătăţire a managementului organizaţional.
Art.13. Titlul de senator de onoare se poate acorda anual la propunerea Rectorului,
preşedintelui Senatului şi preşedintele Consiliului de administraţie.
Art.14. Acordarea titlului de senator de onoare se realizează în şedinţǎ solemnă a
Senatului.
Art.15. Senatorul de onoare are dreptul să participe la şedinţele Senatului, dar nu are
drept de vot.
CAPITOLUL V
DISPOZIŢII FINALE
Art.16. Normele procedurale privind organizarea şi desfăşurarea ceremoniei de
acordare a titlurilor onorifice în Universitatea Spiru Haret sunt prevăzute în Anexă la
prezentul Regulament.
Art.17. Diplomele acordate se realizează la Editura Fundaţiei România de Mâine, şi
se aprobă de Senatul Universităţii Spiru Haret .
Art.18. Toate cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea ceremoniilor de
acordare a titlurilor de Doctor Honoris Causa, Profesor Emerit şi Senator de Onoare, precum
şi lucrările aferente acestora sunt suportate din venituri proprii sau alte surse de venit realizate
potrivit legii.
Art.19. Actele referitoare la titlurile onorifice acordate sunt gestionate de către
Direcţia secretariat general a Universităţii.
Art.20. Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului Universităţii din
data de 29.09.2011, modificat şi aprobat în şedinţa Senatului Universităţii Spiru Haret din
data de 09.05.2013.
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ANEXĂ
NORME PROCEDURALE
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CEREMONIILOR
DE ACORDARE A TITLURILOR ONORIFICE
ÎN UNIVERSITATEA SPIRU HARET

PENTRU ACORDAREA TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA
ACTIVITĂŢI PREALABILE
1. Propunerea de decernare a titlului de doctor honoris causa este făcută de către
Rectorul Universităţii Spiru Haret.
2. Pe baza propunerii, Senatul Universităţii numeşte o comisie, care întocmeşte
dosarul de propunere. Dosarul trebuie să cuprindă motivaţia acordării titlului de doctor
honoris causa, cv şi lista de lucrări, referatele a doi specialişti cu rang de profesor şi referatul
celui care a făcut propunerea.
3. Dosarul de propunere este pus la dispoziţia membrilor Senatului cu cel puţin o
săptămână înaintea şedinţei de aprobare.
4. Dosarul este supus analizei Senatului Universităţii Spiru Haret, care aprobă
dosarul, stabileşte locul desfăşurării ceremoniei şi hotărăţte editarea broşurii omagiale.
5. În vederea pregătirii ceremoniei de acordare a titlului de doctor honoris causa, se
editează broşura omagială, care va cuprinde: Laudatio bilingv, Curriculum Vitae al
personalităţii invitate şi listă de lucrări publicate, fotografie a candidatului la titlul onorific,
interviu, articol, citat sau consideraţii autobiografice, un material la alegerea autorului, de
aprox. 3 pagini.
6. Broşura va fi tipărită în conformitate cu procedura de realizare a lucrărilor în
Editura Fundaţiei România de Mâine.
7. Diploma de doctor honoris causa va fi scrisă în limba latină.
PREGĂTIREA CEREMONIEI
1. Stabilirea listei invitaţilor şi transmiterea invitaţiilor;
2. Stabilirea membrilor prezidiului;
3. Stabilirea numărului de broşuri omagiale care urmează a fi tipărite;
4. Transmiterea anunţului ceremoniei de acordare a titlului de doctor honoris causa;
5. Pregătirea albumului-cadou, pentru a fi înmânat candidatului;
6. Pregătirea logistică a locului de desfăşurare a ceremoniei.
7. Pregătirea protocolului înainte şi după ceremonie.
8. Tipărirea afişelor şi a broşurii omagiale la Editura Fundaţiei România de Mâine.
9. Popularizarea evenimentului prin mass-media.
DESFĂŞURAREA CEREMONIEI
1. Invitaţii sunt aşteptaţi în locul stabilit, cu 20 minute înainte de începerea
Ceremoniei, pentru a se întâlni cu conducerea Universităţii şi a îmbrăca robele.
2. Invitaţii sunt conduşi în locul de desfăşurare a ceremoniei, în acordurile imnului
Gaudeamus.
3. Rectorul deschide ceremonia de acordare a titlului, prin prezentarea personalităţii
candidatului.
4. Se citeşte Laudatio de către iniţiatorul propunerii.

5. Rectorul Universităţii Spiru Haret înmânează Diploma de Onoare prin care se
decernează titlul onorific de doctor honoris causa.
6. Noul doctor onorific rosteşte cuvintele de mulţumire.
7. Rectorul Universităţii Spiru Haret rosteşte cuvintele de încheiere şi conduce
invitaţii în locul destinat, în acordurile imnului Gaudeamus.
8. Noul doctor onorific scrie impresiile în Cartea de Onoare a Universităţii Spiru Haret.
DUPĂ ÎNCHEIEREA CEREMONIEI
1. Realizarea şi transmiterea unui comunicat de presă referitor la eveniment.
2. Realizarea unui album fotografic cu imaginile din timpul ceremoniei.
PENTRU ACORDAREA TITLULUI DE PROFESOR EMERIT
ACTIVITĂŢI PREALABILE
1. Propunerea de acordare a titlului de profesor emerit poate fi formulatǎ de către
Rector, Senatul universitar şi Consiliul de administraţie.
2. Pe baza propunerii, Senatul Universităţii numeşte o comisie, care întocmeşte
dosarul de propunere. Dosarul trebuie să cuprindă motivaţia acordării titlului de profesor
emerit, cv şi lista de lucrări, referatele a doi specialişti cu rang de profesor, referatul celui care
a făcut propunerea.
3. Dosarul de propunere este pus la dispoziţia membrilor Senatului cu cel puţin o
săptămână înaintea şedinţei de aprobare.
4. Dosarul este supus analizei Senatului Universităţii Spiru Haret, care aprobă
dosarul şi stabileşte data şi locul desfăşurării ceremoniei.
5. Diploma de profesor emerit va fi înmânată de către Rectorul Universităţii în cadrul
unei şedinţe publice a Senatului.
PREGĂTIREA CEREMONIEI
1. Stabilirea listei invitaţilor şi transmiterea invitaţiilor;
2. Stabilirea membrilor prezidiului și transmiterea lor părţilor implicate;
3. Transmiterea anunţului ceremoniei de acordare a titlului de profesor emerit;
4. Pregătirea albumului-cadou, pentru a fi înmânat candidatului;
5. Pregătirea logistică a locului de desfăşurare a ceremoniei.
6. Pregătirea protocolului înainte şi după ceremonie.
7. Popularizarea evenimentului prin mass-media.
DESFĂŞURAREA CEREMONIEI
1. Invitaţii sunt aşteptaţi în locul stabilit, cu 20 minute înainte de începerea
Ceremoniei, pentru a se întâlni cu conducerea Universităţii.
2. Invitaţii sunt conduşi în locul de desfăşurare a ceremoniei, în acordurile imnului
Gaudeamus.
3. Rectorul deschide ceremonia de acordare a titlului, prin prezentarea personalităţii
candidatului.
4. Rectorul Universităţii Spiru Haret înmânează Diploma de Onoare prin care se
decernează titlul onorific de profesor emerit.
5. Noul profesor onorific rosteşte cuvintele de mulţumire.
6. Rectorul Universităţii Spiru Haret rosteşte cuvintele de încheiere şi conduce
invitaţii în locul destinat, în acordurile imnului Gaudeamus.
7. Noul profesor onorific scrie impresiile în Cartea de Onoare a Universităţii Spiru Haret.

DUPĂ ÎNCHEIEREA CEREMONIEI
1. Realizarea şi transmiterea unui comunicat de presă referitor la eveniment.
2. Realizarea unui album fotografic cu imaginile din timpul ceremoniei.
PENTRU ACORDAREA TITLUL DE SENATOR DE ONOARE
ACTIVITĂŢI PREALABILE
1. Propunerea de acordare a titlului de senator de onoare poate fi formulatǎ de Rector,
preşedintele Senatului şi preşedintele Consiliului de administraţie.
2. Pe baza propunerii argumentate, Senatul Universităţii aprobă, prin vot deschis, cu
majoritate simplă, acordarea titlului de senator de onoare.
DESFĂŞURAREA EVENIMENTULUI
1. Diploma de senator de onoare va fi înmânată de către Rectorul Universităţii în
cadrul unei şedinţe a Senatului.

