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REGULAMENT 

PENTRU ACORDAREA TITLURILOR ONORIFICE 

 
I. TITLURI ONORIFICE 

Titlurile onorifice se acorda unor personalitati care recunosc si accepta valorile promovate de 

Universitatea „Andrei Saguna” din Constanta, personalitati ce contribuie în mod esential la 

realizarea misiunii si strategiei acesteia 

 

A. Titlul de DOCTOR HONORIS CAUSA al U.A.S.  se acorda unor personalitati din afara 

Universitatii, care au marcat dezvoltarea domeniului în care activeaza, care au contribuit la 

dezvoltarea cunoasterii, culturii si civilizatiei, care contribuie la afirmarea democratiei si a 

libertatilor individuale. 
1. Condiţii de acordare 

1.1. Titlul se acordă de către Senatul universităţii fie pe baza unei solicitări nominale, în scris, din partea 

Consiliului profesoral al unei facultăţi, fie la propunerea conducerii universităţii. Titlul se acordă de către 

Senatul UAS în prezenţa Rectorului cu votul majorităţii membrilor prezenţi dacă numărul acestora reprezintă 

cel puţin 2/3 din totalul membrilor. 

1.2. Persoanele propuse pentru acordarea titlului de DHC trebuie, în principiu, să îndeplinească următoarele 

condiţii: 

- să deţină titlul de doctor în ştiinţe; 

- să aibă o activitate de excepţie materializată prin lucrări ştiinţifice, monografii, tehnologii sau aplicaţii 

deosebite, recunoscute pe plan naţional şi internaţional; 

- să fi contribuit prin acţiuni concrete la creşterea renumelui UAS pe plan internaţional. 

1.3. Nu se acordă titlul de Doctor Honoris Causa persoanelor care activează în UAS. 

2. Procedura de acordare 

2.1. În vederea acordării titlului de Doctor Honoris Causa departamentul care a făcut nominalizarea 

persoanei: 

- va contacta persoana propusă pentru a-i cere acceptul; 

- va solicita un curriculum vitae şi o lista detaliată de lucrări; 

- va întocmi un referat de susţinere a propunerii; 

- va înainta decanatului facultăţii referatul de susţinere a candidatului; 

- decanul va prezenta propunerea în Consiliul profesoral al facultăţii şi solicită aprobarea în Senat a 

candidaturii. 

Pe baza referatului întocmit de catedră, Consiliul profesoral al facultăţii dezbate şi votează 

propunerea; hotărârile se iau cu majoritatea membrilor prezenţi, dacă numărul acestora reprezintă cel puţin 

2/3 din totalul membrilor. După aprobare, Decanatul înaintează Consiliului de administraţie dosarul 

persoanei în cauză care va cuprinde următoarele acte: 

- referatul catedrei care a făcut propunerea; 

- Curriculum Vitae şi lista detaliată de lucrări ale persoanei propuse; 

- comisia propusă pentru întocmirea referatului (Laudatio); 

- extras din procesul verbal al şedinţei Consiliului Profesoral al facultăţii în care s-a aprobat propunerea; 

- referatul întocmit de comisia propusă asupra activităţii persoanei în cauză. 

2.2. Consiliul de administraţie analizează dosarele transmise de facultăţi şi hotărăşte asupra propunerii, pe 

care o avizează favorabil şi înaintează Senatului referatul întocmit pentru a fi supus aprobării acestuia. 

2.3. Senatul UAS în termen de trei luni de la data primirii referatului va lua în discuţie la iniţiativa Rectorul 

UAS discutarea candidaturii. Propunerea este validată de votul majorităţii membrilor prezenţi, dacă numărul 

acestora reprezintă 2/3 din totalul membrilor Senatului. 

2.4. După acordarea titlului de DHC de către Senatul UAS, Rectorul anunţă oficial, în scris, persoana în 

cauză, îi cere acceptul şi o invită să ia parte la ceremonia decernării. După primirea acceptului din partea 
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persoanei în cauză şi stabilirea, de comun acord, a datei decernării, Rectorul va convoca o şedinţă festivă a 

Senatului. Păstrarea şi manipularea tuturor actelor referitoare la acordarea titlului DHC va fi asigurată de 

către Secretariatul Senatului. 

2.5. Cu ocazia acordării titlului de Doctor Honoris Causa Rectorul va înmâna diploma în limba latină, cu 

precizarea meritelor candidatului  

2.6. Persoanele recompensate cu titlul de Doctor Honoris Causa vor fi invitate anual la deschiderea anului 

universitar cu ocazia întrunirii Marelui Senat. 

 

B. Titlul de PROFESOR HONORIS CAUSA al U.A.S. se acorda unor profesori de prestigiu din 

afara Universitatii care au contribuit la dezvoltarea activitatilor didactice / de cercetare din U.A.S., 

precum si la stabilirea si dezvoltarea de colaborari importante între U.A.S.  si institutii partenere din 

strainatate. 
1. Condiții și procedura de acordare: 

1.1.  Titlul se acordă şi persoanelor care nu au un doctorat ştiinţific, acestora nu li se solicită listă de lucrări 

ştiinţifice. 

1.2. Procedura de atribuire este identică cu cea de Doctor Honoris Causa şi candidatul beneficiază de 

aceleaşi drepturi 

 

C. Titlul de MEMBRU DE ONOARE AL SENATULUI U.A.S. se acorda unor personalitati 

care, prin activitatea lor, au contribuit la realizarea misiunii U.A.S., la stabilirea si dezvoltarea de 

relatii de cooperare cu institutii partenere de prestigiu. 
Rectorul universităţii, la sfârşitul mandatului devine de drept Senator de Onoare. 

 

1. Condiţii de acordare 

1.1. Titlul poate fi acordat: 

- unor personalităţi marcante din afara UAS; 

- unor profesori pensionaţi sau consultanţi, care au activat în cadrul UAS; 

1.2. Personalităţile cărora li se acordă acest titlu trebuie: 

- să fi avut o contribuţie remarcabilă la creşterea prestigiului intern şi internaţional al UAS; 

- să fi sprijinit prin mijloace specifice competenţelor şi domeniului lor de activitate dezvoltarea UAS. 

1.3. Foştii Rectori ai UAS sunt, de drept, Senatori de Onoare ai UAS. 

2. Drepturi care decurg 

Persoanele care au titlul de Senator de Onoare se bucură de următoarele drepturi: 

- pot să participe la şedinţele Senatului UAS; 

- pot să participe la dezbaterile care au loc în Senat şi să facă propuneri referitoare la activitatea din UAS; 

- pot să participe la şedinţele aniversare ale Senatului. 

Senatorii de Onoare nu au drept de vot deliberativ la adoptarea hotărârilor Senatului. 

3. Procedura de acordare şi certificare 

3.1. Procedura de acordare a titlului de Senator de Onoare este următoarea: 

- Consiliul Profesoral al unei facultăţi sau Consiliul de administraţie înaintează o propunere scrisă către 

Rectorat; 

- Senatul aprobă propunerea cu votul majorităţii membrilor prezenţi, dacă numărul acestora reprezintă cel 

puţin 2/3 din totalul membrilor. 

3.2. Rectorul în funcţie va conferi în prima Şedinţă de Senat după alegeri titlul de Senator de Onoare fostului 

Rector în cazul în care acesta nu mai este ales ca membru în Senat. Titlul de Senator de Onoare va fi acordat 

în acest caz în prima şedinţă de Senat din care fostul Rector nu mai face parte. 

3.3. Diploma de Senator de Onoare este deţinută pe viaţă şi ea poate fi retrasă numai în cazul unor abateri 

grave de la conduita academică, la propunerea a 1/3 din membri Senatului sau la solicitarea Rectorului. 

Titlul de Senator de Onoare se certifică printr-o diplomă cu următorul text: 

„În Şedinţa din data de ........., Senatul UAS a hotărât acordarea titlului de Senator de Onoare 

domnului (doamnei)……, pentru contribuţia remarcabilă adusă la creşterea prestigiului intern şi internaţional 

al universităţii, cât şi pentru a-i crea un cadru lărgit de activitate în interesul acesteia”. 

Diploma se semnează de Rector şi se înmânează personal de Rector într-o şedinţă a Senatului. 
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D. Titlul de PROFESSOR EMERITUS al U.A.S. se acorda profesorilor Universitatii, la 

pensionare, pentru realizari deosebite în activitatea didactica si de cercetare, recunoscute de 

comunitatea academica din tara si din strainatate. 

 

II. DISTINCȚII 

1. ”Spiritul sagunist” 
Se acordă personalităţilor cu contribuţii fundamentale, de importanţă majoră la dezvoltarea 

universităţii şi la afirmarea şi sporirea prestigiului internaţional al acesteia în lume Medalia se acordă la 

propunerea Președintelui universității. 

 

2. Diploma si Medalia ”Mitropolitului Andrei Baron de Saguna” 
Se acordă personalităţilor cu contribuţii fundamentale, de importanţă majoră la dezvoltarea vieţii 

ştiinţifice a universităţii şi la afirmarea şi sporirea prestigiului internaţional al acesteia în lume Medalia se 

acordă la propunerea Senatului UAS. 

 

 

Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului UAS din data de 21.10.2005 

 

 

RECTOR 

 

Prof.univ.dr. Aurel PAPARI 

                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


