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HOTĂRÂRE 
a Senatului Universităţii „Politehnica” din Timişoara 

Nr. 29 / 28.06.2012 
 
 
Art. 1. Se aprobă "Metodologia de conferire a titlului onorific de Profesor emerit al UPT după 
împlinirea vârstei de pensionare", anexată. 

Art. 2. Metodologia invocată la art. 1 intră în vigoare imediat după publicarea pe site-ul UPT. 
 
 

PREŞEDINTE, 
Prof.dr.ing. Nicolae ROBU 

CONSILIER JURIDIC, 
Jr. Alina ATANASESCU 

SECRETAR GENERAL, 
Conf.dr.ing. Carmen GRECEA 

 

 



Anexă la HS nr. 29 / 28.06.2012 
 

METODOLOGIA 
privind conferirea titlului onorific de Profesor emerit al UPT 

după împlinirea vârstei de pensionare 
 
I. Dispoziţii generale 
Art.1. Prezenta metodologie are la bază prevederile: 

a) Legii 1/2011 - Legea Educaţiei Naţionale 
b) Cartei Universităţii “POLITEHNICA” din Timişoara 

Art.2.   În conformitate cu prevederile art. 289 (3) din Legea Educaţiei Naţionale, Legea 1/2011, şi a 
art.206 (6) din Carta Universităţii “POLITEHNICA” din Timişoara , “Senatul universitar 
poate decide conferirea titlului onorific de profesor emerit, cadrelor didactice care au 
atins vârsta de pensionare”.  

 
II. Dispoziţii privind evaluarea academică 
Art.3. Titlul onorific de Profesor emerit se acordă pe bază de autopropuneri sau propuneri ale 

Consiliului Departamentului cadrelor didactice care au atins vârsta de pensionare, din postura 
de profesor universitar titular  al UPT, a căror activitate se caracterizează prin:  
 calitate deosebită a prestaţiei didactice în cadrul UPT; 
 contribuţii notabile în cercetarea ştiinţifică avansată; 
 anvergura ştiinţifică şi recunoaşterea profesională (membru în organisme profesional-

ştiinţifice internaţionale sau naţionale, premii ştiinţifice de mare prestigiu decernate, 
membru sau membru corespondent al Academiei Române, ASTR, AOŞR sau a altor 
academii recunoscute legal în România, etc.); 

 deţinerea şi onorarea prin prestaţii notabile a unor funcţii de conducere importante în 
UPT; 

 contribuţii importante la dezvoltarea universităţii.  
 
III. Dispoziţii privind conferirea titlului onorific de Profesor emerit 
Art.4.  Autopropunerile şi propunerile de acordare a titlului onorific de Profesor emerit, 

argumentate în acord cu prevederile art.3, se înaintează Consiliului de Administraţie; 
Art.5.  Rectorul UPT numeşte o comisie de specialitate pentru analiza şi evaluarea academică a 

propunerilor formulate; 
Art.6.  Consiliul de Administraţie propune Senatului UPT conferirea titlului onorific de Profesor 

emerit, la recomandarea comisiei de specialitate. 
Art.7.  Senatul UPT conferă tilul onorific de Profesor emerit pe baza raportului întocmit de Comisia 

de Resurse Umane a Senatului. 
 

 
PREŞEDINTE, 
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CONSILIER JURIDIC, 
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