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CAPITOLUL I. PRINCIPII GENERALE 

Art. 1. Titlurile onorifice se acordă unor personalităţi care recunosc şi respectă valorile constitutive ale 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași şi contribuie în mod esenţial la realizarea misiunii şi 

strategiei acesteia. 

CAPITOLUL II. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ – NAȚIONALE ȘI 

INTERNE 

Art. 2. Titlurile onorifice se acordă în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale și Carta Universității. 

CAPITOLUL III. TITLURILE ONORIFICE ACORDATE DE 

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI 

Art. 3.  (1) Titlurile onorifice se acordă personalităţilor academice din afara Universităţii, recunoscute 

la nivel internaţional pentru rezultate cu impact major, precum şi personalităților care au contribuit la 

dezvoltarea cunoaşterii, culturii şi spiritualităţii lumii contemporane şi la afirmarea libertăţii şi a 

demnităţii umane. 

(2) Titlul de DOCTOR HONORIS CAUSA al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) 

se acordă personalităţilor academice din afara Universităţii, recunoscute la nivel internaţional pentru 

rezultate remarcabile obţinute în domeniul de cercetare, precum şi personalităţilor din afara UAIC 



  

3 

 

care au contribuit la dezvoltarea cunoaşterii, culturii şi spiritualităţii lumii contemporane şi la 

afirmarea libertăţii şi a demnităţii umane.  

(3) Titlul de PROFESOR DE ONOARE al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași se acordă 

unor profesori de prestigiu din afara Universităţii, care au contribuit la dezvoltarea activităţilor 

didactice şi de cercetare din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, precum şi la stabilirea unor 

colaborări importante cu instituţii partenere din străinătate.  

(4) Titlul de MEMBRU DE ONOARE AL SENATULUI Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din 

Iași se acordă unor personalităţi care, prin activitatea lor, au contribuit la îndeplinirea misiunii 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, la stabilirea şi dezvoltarea cooperării cu parteneri prestigioși 

din mediul academic, social, economic, cultural etc. 

(5) Titlul de PROFESOR EMERITUS al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași se acordă 

foștilor profesori ai Universităţii, pentru realizări deosebite în activitatea didactică şi de cercetare, 

recunoscute de mediul academic naţional şi internaţional.  

Art. 4. În situații excepționale, de încălcare a eticii, legalității, valorilor și principiilor Universităţii 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Senatul Universității poate decide retragerea unui titlu onorific. 

CAPITOLUL IV. PROPUNEREA ACORDĂRII TITLURILOR ONORIFICE  

Art. 5. Titlurile onorifice de DOCTOR HONORIS CAUSA, PROFESOR DE ONOARE și 

MEMBRU DE ONOARE AL SENATULUI pot fi acordate la propunerea următorilor inițiatori: 

(1) Consiliile Facultăţilor (cel mult o dată la trei ani pentru fiecare facultate);   

(2) Biroul Executiv al Consiliului de Administraţie - Rector sau Prorectori (cel mult de trei ori în 

timpul unei legislaturi); 

(3) Senatul UAIC, la inițiativa unei facultăți. 

Art. 6. Într-un an academic, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” conferă  cel mult 5 titluri de 

DOCTOR HONORIS CAUSA. 

Art. 7. Titlul onorific de PROFESOR EMERITUS poate fi acordat la propunerea Consiliului 

Facultăţii în care profesorul și-a desfășurat activitatea. 

CAPITOLUL V. PROCEDURI ŞI RESPONSABILITĂŢI ÎN ACORDAREA 

TITLURILOR ONORIFICE 

Art. 8. (1) Propunerea pentru acordarea titlului onorific de DOCTOR HONORIS CAUSA, 

PROFESOR DE ONOARE sau MEMBRU DE ONOARE AL SENATULUI, împreună cu 
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propunerea privind componența Comisiei de Laudatio, se depun la Serviciul Relații Internaționale, 

se avizează succesiv de către Biroul Executiv al Consiliului de Administrație și Consiliul de 

Administraţie şi se înaintează spre aprobare Senatului. În cazul aprobării, în aceeaşi şedintă a 

Senatului se votează şi componenţa Comisiei de Laudatio, formată din 5 – 7 persoane, prezidată de 

Rectorul Universităţii și care are în componența și un membru al Senatului Universității. Comisia 

întocmeşte un raport asupra activităţii desfăşurate de persoana propusă pentru conferirea titlului, face 

propuneri cu unanimitatea membrilor ei şi redactează „Laudatio”. 

Propunerea, votată anterior de Consiliul Facultății în cazul inițierii într-o facultate, va fi însoțită de 

un CV al personalității propuse și de o listă a publicațiilor / realizărilor sale. Propunerile inițiate de 

B.E.C.A. se trimit direct Consiliului de Administrație. 

(2) Textul „Laudatio” și traducerea sa în limba engleză, cu evidenţierea extrasului pentru Diplomă, 

sunt transmise de Comisia de Laudatio la Serviciul de Marketing Educaţional, Evenimente şi Imagine 

Academică şi la Serviciul Relaţii Internaţionale cu cel puţin 14 zile înaintea ceremoniei de decernare. 

Traducerea în limba latină a textului diplomei este asigurată de Facultatea de Litere. 

Modificările la grafica celor trei tipuri de diplome se aprobă de Consiliul de Administraţie, după 

avizarea în B.E.C.A și se implementează de către Serviciul de Marketing Educaţional, Evenimente şi 

Imagine Academică. 

(3)  Tipărirea fiecărei diplome se face de către Editura Universității, cu cel puţin 2 zile înaintea 

ceremoniei. 

(4)  Organizarea ceremoniei de decernare a titlului onorific intră în responsabilitatea inițiatorului 

precum și a Serviciului de Marketing Educaţional, Evenimente şi Imagine Academică.  

(5) Fondurile necesare desfășurării evenimentului sunt asigurate de UAIC. 

(6)  Realizarea şi editarea volumului din seria „Prelegeri” revine inițiatorului, în colaborare cu Editura 

Universităţii. 

(7)  Ceremonia solemnă de acordare a titlului onorific este prezidată de Rectorul Universității. La 

ceremonie participă membrii Senatului Universității, membrii Consiliului de Administrație, precum 

și alți membri ai comunității academice a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și invitați. 

Art. 9. Procedura de acordare a titlului de PROFESOR EMERITUS este următoarea: 

(1) Consiliul Facultăţii înaintează propunerea, însoţită de un Curriculum Vitae, Biroului Executiv 

al Consiliului de Administrație. Propunerea se avizează succesiv in B.E.C.A. și în  Consiliul 

de Administraţie, înaintându-se apoi Senatului Universităţii spre aprobare;  

(2) Consiliul de Administraţie propune o comisie de acordare a titlului formată din 5 membri, 
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care elaborează raportul asupra propunerii de acordare a titlului;  

(3) Raportul comisiei de acordare a titlului este înaintat spre aprobare Senatului Universităţii;  

(4) Senatul decide, prin vot, cu majoritate simplă, acordarea titlului de PROFESOR EMERITUS.  

Art. 10. Titlurile de PROFESOR EMERITUS se acordă în şedinţa publică a Senatului de două ori pe 

an, de regulă, cu ocazia Zilelor Universităţii şi la sfârşitul semestrului al doilea.  

CAPITOLUL VI. DREPTURILE DEȚINĂTORILOR DE TITLURI 

ONORIFICE 

Art. 11. Recunoașterea acordată de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași prin titluri onorifice 

include, pentru fiecare titlu onorific, și: 

(1) DOCTOR HONORIS CAUSA:  

a) statutul de profesor asociat al Universității cu drepturile aferente;  

b) dreptul de a participa în calitate de invitat la şedinţele Senatului Universităţii;  

c) invitarea la activităţi care au drept scop elaborarea de propuneri privind strategia 

Universităţii, dezvoltarea cooperării europene şi internaţionale, organizarea de manifestări 

ştiinţifice majore etc.;  

d) dreptul de a desfăşura activități de cercetare şi didactice în Universitate.  

(2) PROFESOR DE ONOARE: se aplică subpunctele (a), (c) şi (d) de mai sus. 

(3) MEMBRU DE ONOARE AL SENATULUI : se aplică subpunctele (b) şi (c) de mai sus. 

(4) PROFESOR EMERITUS: se aplică subpunctele (c) şi (d) de mai sus.  

CAPITOLUL VII. DISPOZIȚII FINALE 

Art. 12. Prezentul regulament a fost aprobat de Senatul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din 

Iași  în data de 22 iulie 2021 și se aplică începând cu data aprobării. 


