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1. CONDIłII DE ACORDARE 

Art. 1 DIPLOMA DE EXCELENłĂ reprezintă o recompensă morală oficială oferită persoanelor 

care au onorat Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava prin activitatea depusă în orice 

domeniu. 

Art. 2 Persoanele cărora li se acordă DIPLOMA DE EXCELENłĂ trebuie să întrunească 

următoarele condiŃii: 

a) să fi avut rezultate profesionale de excepŃie; 

b) să fi adus, direct sau indirect, o contribuŃie remarcabilă la dezvoltarea UniversităŃii 

„Ştefan cel Mare” şi/sau la creşterea prestigiului profesional al acestei instituŃii. 

Art. 3 Diploma poate fi acordată: 

a) unor studenŃi ai UniversităŃii „ Ştefan cel Mare”; 

b) unor absolvenŃi ai UniversităŃii „ Ştefan cel Mare”; 

c) unor persoane care activează în cadrul UniversităŃii „ Ştefan cel Mare”; 

d) unor persoane din afara UniversităŃii „ Ştefan cel Mare”. 

 

2. PROCEDURA DE ACORDARE 

Art. 4 Propunerile de acordare a DIPLOMEI DE EXCELENłĂ se fac de către: 

a) decanii facultăŃilor, în cazul studenŃilor şi absolvenŃilor proprii; 

b) conducătorii structurilor organizatorice din cadrul UniversităŃii „ Ştefan cel Mare”, 

facultăŃi, departamente, servicii, centre etc., pentru celelalte categorii de persoane. 

Art. 5 Propunerile se înaintează Rectoratului. 

Art. 6 Senatul universităŃii aprobă acordarea DIPLOMEI DE EXCELENłĂ cu votul majorităŃii 

membrilor prezenŃi, dacă numărul acestora reprezintă 2/3 din totalul membrilor.  

Art. 7 DIPLOMA DE EXCELENłĂ se acordă în cadru festiv de către Rector. 

 

3. DISPOZIłII  FINALE 

Art. 8 Aprobarea modificării prezentului regulament este de competenŃa Senatului universitar. 

Art. 9 Prezentul regulament intră în vigoare din momentul aprobării de către Senatul USV. 

Art. 10 Verificarea modului în care se aplică prezentul regulament se realizează de către Rectorul 

USV. 

Art. 11 Prezentul regulament abrogă ediŃia precedentă a regulamentului aprobat prin Hotărârea 

Senatului USV numărul 12 din 11.12.2007. 


