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UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE $I
ECONOMICE EUROPENE
,,CONSTANTIN STERE''

REGULAMENT
PRIVIND ACORDAREA TITLURILOR ONORIFICE

ROBAT
Senatului
tin Stere"
din 27.01.14
le Senatului
Prof. univ., dr.hab. in drept
Avornic Gheorehe

CHI$INAIJ,20t4

I.

TITLURI ONORIFICE

Titlurile onorifice se acordd pe viafd personalitdtilor cu
o contribu[ie deosebita la dezvoltarea
societdlii contemporane' care recunosc qi acceptd
valorile promovate o* usppg ,,constantin
stere", personalitdli ce contribuie in mod esen{i
ailarcalizarea misiunii qi strategiei universitdlii.

Titlul de DocroR HoNoRrS CAUSA al USPEE
,,Constantin Stere'o reprezint6 cea mai
inaltd distinclie onorificd acordatd de Senatul Universita(ii
unor personalitdfi cu reputafie
nalionala 9i internationald din toate domeniile
de activitate qi care au merite deosebite fap de
USPEE,,Constantin Stere',.
Perso.anele propuse pentru acordarea titlului
de DoCToR HONORIS CAUSA trebuie in
principiu, sd indeplineascd urmdtoarele condilii:
r Sd de{ind titlul qriinfific de Doctor;
o Sd fie o personalitate cu contribulii remarcabile in domeniul sdu de
activitate la nivel
national gi international;
o Sd fi adus contibutii importante la dezvoltarea cregterea prestigiului
9i

USpEE

,,Constantin Stere,,

Titlul

al

de ,,Senator de onoare"
Senatului usPEE ,,constantin stere,,se acordd unor
personalitSli, profesori ai Universitafii sau persoane
din exteriorul Universitalii, din far6 qi din
str[in^6tate, care qi-au adus contribuliii semnificative
la dezvoltarea USpEE.
candidatul trebuie s6 indeplineascd urmdtoarele criterii :
colaborat cu USpEE ,,constantin Stere,,in activitatea
sa profesionald;
contribuit 7a dezvoltarea USPEE ,,Constantin Stere" prin
orice form6 de susfinere gi
promovare.

o {
o {

Titlul de PROFESOR EMERIT se acordd profesorilor Universitatii, pensionare,
la
rcalizdri

pentru
deosebite in activitatea didactica gi de cercetare, recunoscute
de comunitatea academic'
din fard 9i din strdindtate.
Senatul conferi Medaliile USPEE ,,Constantin Stere" persoanelor
care indeplinesc criteriile de
acordare conform prezentului Regulament.

II. ACORDAREA TITLULUI ONORIFIC DE DOCTOR HONORIS
CAUSA
Procedura de organizare a Ceremoniei de Acordare a Titlului
de Doctor Honoris Causa
constituie Anexa I a prezentului Regulament.
a)Titlul se acordd in numele Senatului USPEE ,,Constantin Stere"o la iniliativa
a unei facultali
promotoare sau la iniliativa consiliului Administrativ
al universitafii.
b) Propunerea de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa precum
gi motivafia acestei
propuneri va fi supusd Consiliului Facultdlii spre aprobare
sau, dup6 caz, dkect de cdtre
Consiliului Administrativ al Universitdtii.
c) Dosarul de propunere, cuprinz6nd mltivatia acorddrii titlului
de Doctor Honoris Causa,
indeplinirea criteriilor de Professor Honoris Causa, CV gi lista
de lucrdri, va fi trimis
Consiliului Administrativ al Universit6lii.
d) Dosarul este discutat 9i tup.tt tp.. aprobare ?n cadrul Consiliului Administrativ
al
universitd;ii care stabilegte locul desfrgurdrii ceremoniei.
e) In urma aprobdrii ceremoniei de cdtre Consiliului Administrativ
al Universitdlii, persoanele
din facultate implicate in organizarea ceremoniei vor stabili, de
comun acord cu recipiendarul qi
cu rectorul universitdli.i,
exactd qi locul in care se va organiza ceremonia. Aceste coordonate
{ata
vor fi stabilite in funclie de calendarul evenimentelor internl organizate
de
USPEE,,Constantin Stere".

ACORDARBA TITLULUI DE SENATOR DE ONOARE AL SENATULUI
USPEE
STERE"
',CONSTANTIN
Procedura de organizare a Ceremoniei de Acordare a Titlului de,senator
de Onoare,o al
Senatului USPEE ,oConstantin Stere"constituie Anexa 2 prezeniului
a
Regulament.
a) Titlul se acordf, la iniliativa a unei catedrele
a Facultdlilor.
b) Se propune o comisie de evaluare a activitajii personalitalii
in cauzd acordare format6 din
5 membri;
c) Raportul comisiei de evaluare qi propunerea este discutat de
cdtre consiliul Facult{ii
inaintat spre aprobare Senatului UniveriitaJii

gi

;

d) Senatul decide, prin_vot, cu majoritate simpld, acordarea
al Senatului USPEE,,Constantin Stere',.

titlului de Membru de onoare

e) Titlurile de senator de onoare al Senatului uSPEE
,,CONSTANTIN STEREo'se acordd in
cadrul unei ceremonii al cdrei context va fi stabilit de Reciorul
USPEE,,constantin
Stere,,

ACORDAREA TITLALUI DE PROFESOR EMERIT AL USPEE
,,CONSTANTIN STERE'
a) Consiliul Facultdtrii tnainteazd Senatului USPEE
,,Constantin Stere" cererea de acordare a
titlului de Profesor Emerit cadrului didactic;
b) Senatul USPEE ,,Constantin Stere"aprobd qcordarea titlului
de profesor Emerit cadrului
didactic propus de Consiliul Facultdtrii;
c) Secretariatul Senatului USPEE ,,Constantin Stere" tnainteazd
documentalia necesard
Direcliei Resurse (Jmane (tn vederea eliberdrii Deciziei de numire)
d) Decizia de Numire si Diploma de Profesor Emerit vor
fi tnmdnote reprezentantului
Cons iliului Facultdtrii,.
e) Decizia de Numire Si Diploma de Profesor Emerit se vor tnmdna
cacJrului didactic de
c dtr e C ons i I iul Facul tdtii.

ANEXA I
PROCEDURA DE ORGANIZARE A CEREMONIEI DE ACORDARE A
TITLULUI DE
DOCTOR HONORIS CAUSA AL USPEE O'CONSTANTIN STERE"

A.
a) Titlul se acord6 in numele Senatului uspEE
,,constantin stere", la iniliativa
a unei facultdti promotoare sau la iniliativa uspEE
,,constantin stere"
b)Facultatea care doreqte s6 facd o propunere va inilia urmdtoarle acliunui:
Va contacta 6n scris personalitatea in cauzd qi va obline acordul scris al acesteia;
Va intocmi un referat de suslinere a propunerii;
Decanul va propune Comisia de Evaluare a activitdlii personalitdtii in cauzd,
c)Propunerea de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa precum qi motiva{ia
acestei
propuneri va fi supusd Consiliului Facultd{ii spre aprobare sau, dupf, caz, direct Consiliului
de
Administrare a Universitdlii.
d) Dosarul de propunere, cuprinzdnd motiva{ia acorddrii titlului de Doctor Honoris Causa,
indeplinirea criteriilor de Doctor Honoris Causa, CV qi lista de lucrdri, va fi trimis Consiliului
de
Administrare a Universitdlii.

o
o

e) Dosarul este discutat gi supus spre aprobare in cadrul Consiliului de Administrare

a

Universitdlii. Consiliului de Administrare stabileqte locul desfdqurdrii ceremoniei.
f) In urma aprob[rii ceremoniei de cdtre Consiliului de Administrare a Universit6tii, persoanele
implicate in otganizarea ceremoniei vor stabili, de comun acord cu recipiendarul-gi cu rectorul
universitdlii, data exactd gi locul in care se va organiza ceremonia. Aceste coordonate vor fi
stabilite in funcfie de calendarul evenimentelor interne organizateusPEE,,Constantin Stere,,
B. Senatul USPEE ,,Constantin Stere"

a\ analizeazd referatul Comisiei de evaluare, propunerile Consiliului Facultdlii qi ale Consiliului
de Administrare gi aprobd propunerea de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa..
b) aprobd data desfEgurdrii ceremoniei, convenitd de comun acord cu personalitatea in cauzd,.
c) intocmeqte o scrisoare de invitalie prin care invitd personalitatea desemnatd sd ia parte la
ceremonia de decemarer.

C. Ceremonia de decernare:

L
II.
il.
IV.
V.
VI.
VIL
VIII.
IX.
X.

lnvitatii sunt agteptali in cabinetul Rectorului USPEE,,Constantin Stere"cu 20 minute
inainte de inceperea Ceremoniei pentru a cunoaqte conducerea Universitdfii.
La semnalul cd invitafii din sal6 qi-au ocupat locurile, Rectoml va conduce invitalii in
Sala Senatului, in acordurile imnului Gaudeamus.
La ceremonie participd: membrii Senatului, membrii comisiei de decernare a titlului,
invitali

Rectorul va deschide ceremonia prin prezentareapersonalitalii invitate.
Se citeqte Laudatio de cdtre promotorul propunerii, decanul facultafli sau prorector.
Rectorul USPEE ,,Constantin Stere" inmdneazd Diploma de Onoare prin care se
decemeaz[.titlul onorific de Doctor Honoris Causa.
Noul doctor onorific rosteqte cuvintele de multumire (pot fi qi sub forma unei mici
conferin{e).
Rectorul USPEE ,,Constantin Stere" rostegte cuvintele de incheiere gi conduce invitalii
in cabinetul sdu, tot ?n acordurile imnului Gaudeamus.
Se va ciocni o cup[ de qampanie.
Invitatul va primi cadoul simbolic din partea Rectorului USPEE ,,Constantin Stere"
precum gi un album cu fotografii din timpul ceremoniei.

Anexa 2
Procedura de organizare a Ceremoniei de Acordare a Titlului ,,Senator de Onoare" al
Senatului Universitl{ii din Bucureqti
A.
a) Consiliul Facultdlii inainteazd, propunerea insolitd de tm Curriculum Vitae Consiliului de
Administrare a Universitdlii, care decide dacd aceasta se inainteazl, catre Senatul Universitdlii
spre validare;
b) Consiliului de Administrare a Universitdtii propune o comisie de acordare a titlului formatd
din 5 membri;
c) Raportul Comisiei de propuneri este inaintat spre aprobare Senatului USPEE ,,Constantin
Stere";
d) Senatul decide, prin vot, cu majoritate simp16, acordarea titlului de ,,Senator de Onoare"
al Senatului USPEE ..Constantin Stere"
e) Titlurile de ,oSenator de Onoare" al Senatului USPEE ,.Constantin Stere"se acordd in
gedinJa publica a Senatului.
B.

Secretariatul Senatului se ocup[ de :
a) Menlinerea contactului cu responsabilul de la nivelul Rectoratului sau al facultdlii
b) Informarea membrilor Senatului USPEE ,,Constantin Stere"in ceea ce priveqte acordarea
titlului de ,,Senator de Onoare" al Senatului USPEE ,,Constantin Stere"
c) Integrarea pe Ordinea de Zi a qedinfei Senatului USPEE ,,Constantin Stere"a acordlrii
titlului de ,oSenator de Onoareo'al Senatului USPEE,,Constantin Stere"
d) Invitarea recipiendarului la qedin{ele Senatului USPEE ,,Constantin Stere".

