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1. CONDIŢII DE ACORDARE 

Art. 1 Titlul de PROFESOR EMERIT reprezintă o recunoaştere a meritelor excepţionale ale unor 

cadre didactice din cadrul Universităţii „ Ştefan cel Mare” care şi-au dedicat activitatea 

didactică şi ştiinţifică creşterii prestigiului intern şi internaţional al Universităţii. 

Art. 2 Titlul poate fi acordat unor profesori cu merite de prestigiu în activitatea didactică şi de 

cercetare în cadrul Universităţii „ Ştefan cel Mare”.  

Art. 3 Personalităţile cărora li se acordă acest titlu trebuie: 

a) să fi avut o contribuţie remarcabilă la creşterea prestigiului intern şi internaţional al 

Universităţii „ Ştefan cel Mare”; 

b) să fi sprijinit prin mijloace specifice competenţelor şi domeniului lor de activitate 

dezvoltarea Universităţii „ Ştefan cel Mare”. 

 

 

2. PROCEDURA DE ACORDARE ŞI CERTIFICARE 

Art. 4 Consiliul Academic al Facultăţi înaintează o propunere scrisă către Rectorat. Această 

propunere este transmisă către Comisia de Cercetare, Manifestări Ştiinţifice. 

Art. 5 Comisia de Cercetare, Manifestări Ştiinţifice întocmeşte un referat de avizare a propunerii, 

pe care îl înaintează Senatului. 

Art. 6 Senatul aprobă propunerea cu votul majorităţii membrilor prezenţi, dacă numărul acestora 

reprezintă 2/3 din totalul membrilor. 

Art. 7 Secretarului Ştiinţific al Universităţii „ Ştefan cel Mare” îi revin următoarele obligaţii: 

a) de a informa Facultăţile despre decizia Senatului, data şi locul desemnate de către 

Rector pentru ceremonia acordării titlului în cadrul unei şedinţe festive de Senat; 

b) de a informa mass-media despre eveniment; 

c) de a invita personalităţi din administraţia şi instituţiile oraşului Suceava la ceremonia de 

acordare a titlului; 

d) de a organiza şi pregăti ceremonia de decernare a titlului, inclusiv documentele de 

recunoaştere a titlului acordat.  

Art. 8 Titlul de PROFESOR EMERIT se certifică printr-o diploma cu următorul text: 

„În şedinţa din data de ………………, Senatul Universităţii Ştefan cel Mare a hotărât 

acordarea titlului de PROFESOR EMERIT doamnei / domnului ………………….., pentru 

contribuţia excepţională adusă prestigiului intern şi internaţional al Universităţii Ştefan cel 

Mare”. Diploma se semnează de către Rector şi se înmânează personal în şedinţa festivă a 

Senatului. 
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3. DISPOZIŢII FINALE 

Art. 9 Toate cheltuielile ocazionate de elaborarea propunerii, lucrările aferente prelucrării acesteia 

precum şi de pregătire şi desfăşurare a ceremoniei şi a acţiunilor conexe sunt suportate de 

facultăţile din partea cărora sosesc propunerile, din venituri proprii sau alte surse.  

Art. 10 Gestionarea şi păstrarea tuturor actelor referitoare la acordarea titlurilor onorifice vor fi 

asigurate de Secretariatul Rectoratului, sectorul Diplome.  

Art. 11 Aprobarea modificării prezentului regulament este de competenţa Senatului universitar. 

Art. 12 Prezentul regulament intră în vigoare din momentul aprobării de către Senatul USV. 

Art. 13 Verificarea modului în care se aplică prezentul regulament se realizează de către Rectorul 

USV. 

Art. 14 Prezentul regulament abrogă ediţia precedentă a regulamentului aprobat prin Hotărârea 

Senatului USV numărul 12 din 11.12.2007. 


