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1. DEFINIRE 

Art. 1. Titlul de DOCTOR HONORIS CAUSA reprezintă cea mai înaltă distincţie onorifică                                                                                                                              

conferită de Senatul Universităţii „Stefan cel Mare” din Suceava şi constituie o recunoaştere a 

excelenţei unor personalităţi naţionale şi internaţionale în domenii precum: ştiinţific, tehnic, 

literar, cultural, social, politic, economic, administrativ, juridic, financiar, relaţii internaţionale 

etc.  

2. CRITERII DE CONFERIRE 

Art. 2. Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava conferă titlul de DOCTOR HONORIS 

CAUSA unor personalităţi care s-au distins într-unul din domeniile enumerate mai sus sau au 

contribuit la dezvoltarea Universităţii „ Ştefan cel Mare” din Suceava. 

Art. 3. Consiliul de Administraţie şi Senatul Universităţii vor urmări, pe termen lung, asigurarea 

unui echilibru între domeniile reprezentate de doctorii HONORIS CAUSA ai USV. 

Art. 4. Universitatea decernează titlul de DOCTOR HONORIS CAUSA unor personalităţi 

române sau străine. 

Art. 5. Atribuirea titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA poate avea loc cu un prilej special: 

aniversarea unei facultăţi sau a unui departament, manifestare ştiinţifică de anvergură, eveniment 

naţional sau internaţional ş. a. 

Art. 6. Universitatea „Ştefan cel Mare” nu va decerna titlul de DOCTOR HONORIS CAUSA 

unei personalităţi care face parte din comunitatea academică proprie sau unor personalităţi 

recunoscute a căror activitate s-a desfăşurat în cea mai mare parte în Universitatea „Ştefan cel 

Mare” din Suceava. 

Art. 7. De regulă, Universitatea nu va decerna titlul de DOCTOR HONORIS CAUSA unor 

personalităţi politice sau unor demnitari de Stat pe perioada exercitării mandatului acestora. 

3. ETAPE ŞI CONDIŢII  

Art. 8. Personalităţile propuse pentru conferirea celei mai înalte distincţii a Universităţii trebuie 

să îndeplinească următoarele condiţii: 

a) de regulă, să deţină titlul de DOCTOR ÎN ŞTIINŢE; 

b) să aibă o activitate de excepţie, recunoscută pe plan naţional şi internaţional; 
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c) să fi sprijinit în mod concret Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava. 

Art. 9. Iniţiativa de nominalizare a personalităţilor propuse pentru conferirea titlului de 

DOCTOR HONORIS CAUSA revine departamentelor. 

Art. 10. Consiliul Facultăţii analizează propunerile departamentelor pe baza unor referate de 

susţinere şi selectează cea mai adecvată nominalizare pentru anul universitar în curs. 

Art. 11. Departamentul care face propunerea de conferire a titlului de DOCTOR HONORIS 

CAUSA: 

a) va contacta personalitatea în cauză şi va obţine acordul acesteia; 

b) va solicita personalităţii în cauză un CURRICULUM VITAE şi o listă de lucrări; 

c) va propune Comisia de susţinere a candidaturii personalităţii în cauză, care va fi formată din 5 

membri, dintre care maximum 2 membri din cadrul USV; 

d) va supune propunerea aprobării Consiliului Facultăţii. 

Art. 12. După aprobare, Decanul înaintează Consiliului de Administraţie dosarul care cuprinde 

următoarele documente: 

a) referatul departamentului care a făcut propunerea; 

b) Curriculum Vitae şi lista detaliată de lucrări; 

c) extras din Procesul verbal al şedinţei Consiliului Facultăţii în care s-a aprobat propunerea; 

d) textul care va fi înscris pe diplomă. 

Art. 13. Consiliul de Administraţie: 

a) analizează şi poate sau nu aviza propunerea din perspectiva prestigiului personalităţii, dar şi a 

aportului candidaturii propuse la imaginea şi dezvoltarea USV; 

b) în cazul avizării, Rectorul emite decizia de numire a Comisiei de susţinere a candidaturii. 

Art. 14. În cazul avizării favorabile, dosarul este transmis spre aprobare Senatului USV. Dacă 

este necesară completarea dosarului prezentat spre analiză sau în situaţia unui aviz negativ, 

dosarul este returnat Decanatului facultăţii care a făcut propunerea. 

Art. 15. Obligaţiile Senatului sunt următoarele: 

a) analizează propunerea Consiliului de Administraţie USV în Comisia de specialitate;  

b) analizează şi aprobă avizul Comisiei de specialitate privind conferirea sau neacordarea titlului; 

c) aprobă data desfăşurării ceremoniei, convenită de comun acord cu personalitatea în cauză. 

Art. 16. Ceremonia de decernare: 

a) Purtătorul de cuvânt al USV sau înlocuitorul acestuia deschide ceremonia; 

b) După intrarea în sală: se intonează Imnul USV; 
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c) Prezidiul şedinţei este stabilit de Preşedintele Senatului şi Rectorul USV; 

d) Purtătorul de cuvânt al USV sau înlocuitorul acestuia prezintă prezidiul; 

e) Rectorul USV sau un reprezentant al acestuia citeşte Laudatio; 

f) Preşedintele Senatului USV prezintă hotărârea Senatului USV de conferire a titlului; 

g) Rectorul USV sau un reprezentant al acestuia înmânează diploma de DOCTOR HONORIS 

CAUSA; 

h) În acordurile Imnului Uniunii Europene, personalitatea care a primit titlul de DOCTOR 

HONORIS CAUSA îmbracă roba, cu ajutorul unei persoane desemnate anterior; 

i) Purtătorul de cuvânt sau înlocuitorul acestuia dă cuvântul invitatului pentru a susţine Lectio 

Magistralis; 

j) Se dă cuvântul invitaţilor care participă la ceremonie; 

k) Intonarea imnului Gaudeamus şi încheierea ceremoniei. 

4. DISPOZIŢII FINALE 

Art. 17. Pentru anumite personalităţi cărora li se conferă titlul de DOCTOR HONORIS CAUSA, 

se va edita o broşură a Universităţii „ Ştefan cel Mare” care va cuprinde Laudatio-ul, precum şi 

aprecieri ale unor personalităţi în domeniu. 

Art. 18. Păstrarea şi gestionarea tuturor documentelor referitoare la decernarea titlului de 

DOCTOR HONORIS CAUSA vor fi asigurate de către Secretariatul Rectoratului. 

Art. 19. Departamentul care a propus nominalizarea va transmite Serviciului Relaţii Publice, 

Comunicare şi Imagine, în format electronic şi fizic, următoarele documente: 

• 1 fotografie color a personalităţii căreia i s-a conferit titlul de Doctor Honoris Causa; 

• Laudatio; 

• Discursul de răspuns (Lectio Magistralis). 

Art. 20. Aprobarea modificării prezentului regulament este de competenţa Senatului universitar. 

Art. 21. Prezentul regulament intră în vigoare din momentul aprobării de către Senatul USV. 

Art. 22.Verificarea modului în care se aplică prezentul regulament se realizează de către Rectorul 

USV. 

Art. 23. Prezentul regulament abrogă ediţia precedentă a regulamentului aprobat prin Hotărârea 

Senatului USV din 30.01.2015. 


