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I. TITLURI ONORIFICE
Potrivit Legii Educației Naționale și Cartei Universității din Pitești, Senatul
Universității din Pitești poate conferi următoarele titluri onorifice:
DOCTOR HONORIS CAUSA
MEMBRU DE ONOARE AL SENATULUI
PROFESOR UNIVERSITAR EMERIT
Titlurile onorifice se acordă unor personalități cu o contribuție deosebită la
dezvoltarea, afirmarea, creșterea prestigiului național și internațional, precum și la
realizarea misiunii și strategiei Universității din Pitești.
1. Titlul de DOCTOR HONORIS CAUSA al Universității din Pitești reprezintă cea mai
înaltă distincție onorifică pe care o acordă Senatul Universității din Pitești unor
personalități de mare prestigiu din afara Universității, din țară sau străinătate.
Personalitățile cărora li se acordă această înaltă distincție trebuie să fie
recunoscute la nivel național și internațional în domeniul în care au activat sau
activează, și să fi adus mari servicii Universității din Pitești.
2. Titlul de MEMBRU DE ONOARE AL SENATULUI Universității din Pitești se acordă
unor personalități, profesori ai Universității sau altor persoane de mare prestigiu
din țară sau din străinătate, care prin activitatea lor și-au adus o contribuție
importantă la realizarea unor obiective ale Universității din Pitești, privind
activitatea didactică și de cercetare științifică, stabilirea și dezvoltarea unor relații
de colaborare și/sau parteneriat cu universități, instituții, firme etc.
3. Titlul de PROFESOR UNIVERSITAR EMERIT al Universității din Pitești se acordă unor
profesori ai Universității, cu ocazia pensionării sau pensionari, ca recunoaștere a
meritelor deosebite pentru activitatea didactică și de cercetare științifică,
recunoscută pe plan național și internațional.
II. MODALITĂȚI DE PROPUNERE A ACORDĂRII TITLURILOR ONORIFICE
Titlurile onorifice pot fi acordate astfel:
la propunerea Biroului Senatului, făcută de Președintele Senatului;
la propunerea Consiliului de Administrație, făcută de Rectorul Universității;
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la propunerea Consiliilor Facultăților;
la propunerea a cel puțin 25% dintre membrii Senatului.
III. PROCEDURI ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN ACORDAREA TITLURILOR ONORIFICE
1. Toate propunerile pentru acordarea titlurilor onorifice de DOCTOR HONORIS
CAUSA și MEMBRU DE ONOARE AL SENATULUI Universității din Pitești se
înaintează Președintelui Senatului.
2. Toate propunerile pentru acordarea titlurilor onorifice de PROFESOR EMERIT
al Universității din Pitești se înaintează Rectorului Universității.
III.1 Acordarea titlului onorific de DOCTOR HONORIS CAUSA
1. Propunerea de decernare a titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA înaintată
Președintelui Senatului trebuie să conțină un CV și lista de lucrări, după caz,
a persoanei propuse, precum și motivația argumentată în conformitate cu
condițiile cerute pentru o asemenea distincție, semnată de propunători.
2.Președintele Senatului, după consultarea Biroului Senatului, cu avizul
acestuia, transmite solicitarea Comisiei Senatului pentru analiza și avizarea
acordării titlurilor onorifice.
3.Dosarul cu documentele menționate la punctul 1 și avizul Biroului
Senatului, va fi înaintat Comisiei pentru analiza și avizarea acordării titlurilor
onorifice, care va verifica îndeplinirea condițiilor cerute pentru decernarea
acestei distincții. Comisia va întocmi un Raport prin care se propune
argumentat avizarea/neavizarea propunerii.
4. Dosarul completat cu Raportul Comisiei va fi discutat și supus spre
aprobare Senatului Universității, care va decide, prin vot,
acordarea/respingera propunerii de decernare a titlului de DOCTOR
HONORIS CAUSA.
Procedura de organizare a Ceremoniei de acordare a Titlului de Doctor
Honoris Causa al Universității din Pitești
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a)Propunătorul, de comun acord cu Președintele Senatului și persoana căreia
i se acordă titlul, stabilesc locul, data și ora Ceremoniei, precum și lista
invitaților, cu cel puțin 30 zile înainte de eveniment.
b)Pentru editarea broșurii omagiale, propunătorul va pune la dispoziția
Biroului de Relații Publice și Comunicare următoarele materiale, în formă
electronică, cu cel puțin 15 zile înainte de eveniment:
Cuvântul Președintelui Senatului
Cuvântul Rectorului
CV-ul și după caz, lista de lucrări a persoanei căreia i se conferă titlul
Laudatio
Fotografia transmisă de persoana căreia i se conferă titlul
Conținutul prezentării pe care persoana respectivă dorește să o
susțină cu această ocazie
Lista persoanelor care au făcut propunerea.
c) Biroul Relații Publice și Comunicare are următoarele sarcini:
pregătirea invitațiilor, conform listei stabilite și transmiterea lor prin
poștă/e-mail/curier;
pregătirea și transmiterea la Editura Universității a formei finale a
broșurii omagiale pentru tipărire, în număr de exemplare stabilit de
comun acord cu propunătorul, cu cel puțin 5 zile înainte de eveniment;
elaborarea, tipărirea și difuzarea afișelor;
tipărirea diplomei de DOCTOR HONORIS CAUSA;
pregătirea mapelor pentru presă și invitați;
pregătirea și transmiterea știrii către mass media și postarea ei pe siteul Universității;
comandarea și pregătirea robei pentru persoana care primește titlul;
primirea invitaților, pe care îi conduce în Sala în care va avea loc
evenimentul;
pregătirea camerei video, filmarea și fotografierea evenimentului;
pregătirea Cărții de Onoare a Universității din Pitești;
pregărirea unui album cu desfășurarea evenimentului.
decontarea cheltuielilor de către propunător sau din fondul de
protocol.
d)Direcția administrativă are următoarele sarcini:
pregătirea sălii în care va avea loc evenimentul;
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pregătirea protocolului corespunzător acestui eveniment;
sonorizarea și intonarea imnului Gaudeamus.
III.2
Acordarea titlului onorific de MEMBRU DE ONOARE AL
SENATULUI UNIVERSITĂȚII DIN PITEȘTI
Senatului.
1. Consiliul Facultății înaintează propunerea către Președintele
Propunerea trebuie să conțină Curriculum Vitae al persoanei propuse și o
argumentare bine motivată, care să justifice propunerea făcută.
2. Președintele Senatului, după consultarea Biroului Senatului, cu avizul
acestuia, transmite solicitarea Comisiei Senatului pentru analiza și avizarea
acordării titlurilor onorifice.
3. Dosarul cu documentele menționate la punctul 1, completat cu avizul
Biroului Senatului, va fi înaintat Comisiei pentru analiza și avizarea acordării
titlurilor onorifice, care va verifica îndeplinirea condițiilor cerute pentru
decernarea acestei distincții și va întocmi un Raport prin care se propune
argumentat avizarea/neavizarea propunerii.
4. Dosarul completat cu Raportul Comisiei va fi discutat și supus spre
aprobare Senatului Universității, care va decide, prin vot
acordarea/respingera propunerii de acordare a titlului de MEMBRU DE
ONOARE AL SENATULUI.
5. Titlul de Membru de Onoare al Senatului se acordă întro viitoare Ședință
a Senatului, în cadrul unei ceremonii organizată de Președintele Senatului.

III.3 Acordarea titlului onorific de PROFESOR EMERIT UNIVERSITĂȚII
DIN PITEȘTI
1. Consiliul Facultății înaintează propunerea către Rectorul Universității.
Propunerea trebuie să conțină un Curriculum Vitae, o prezentare a activității
didactice și de cercetare științifică a persoanei propuse, precum și o
argumentare bine motivată a Consiliului Facultății, care să justifice
propunerea făcută.
2. Rectorul, după consultarea Consiliului de Administrație, cu avizul
acestuia, transmite solicitarea Comisiei Senatului pentru analiza și avizarea
acordării titlurilor onorifice.
3. Dosarul cu documentele menționate la punctul 1, completat cu avizul
Consiliului de Administrație, va fi înaintat Comisiei pentru analiza și avizarea
acordării titlurilor onorifice, care va verifica îndeplinirea condițiilor cerute
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pentru decernarea acestei distincții și va întocmi un Raport prin care se
propune argumentat avizarea/neavizarea propunerii.
4. Dosarul completat cu Raportul Comisiei, va fi discutat și supus spre
aprobare Senatului Universității, care va decide, prin vot,
acordarea/respingera propunerii de acordare a titlului de PROFESOR EMERIT
AL UNIVERSITĂȚII DIN PITEȘTI.
5. Titlul de Profesor Emerit al Universității din Pitești se va acorda în cadrul
unei ceremonii organizată de Rectorul Universității.
Prezentul Regulament a fost aprobat în ședința Senatului Universității din Piteşti din data
de 28 septembrie 2012.

PREȘEDINTELE SENATULUI
Conf.univ.dr. Nicolae BRÎNZEA
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