REGULAMENT
PRIVIND ACORDAREA TITLURILOR ONORIFICE
I.

TITLURI ONORIFICE

Titlurile onorifice se acordă unor personalităţi care recunosc şi acceptă valorile promovate de
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, personalităţi ce contribuie în mod esenţial la
realizarea misiunii şi strategiei Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”.
1. Titlul de DOCTOR HONORIS CAUSA al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) se
acordă unor personalităţi din afara Universităţii, care au marcat la nivel mondial
dezvoltarea domeniului în care activează, care au contribuit la dezvoltarea cunoaşterii,
culturii şi civilizaţiei, care contribuie la afirmarea democraţiei şi a libertăţilor individuale.
2. Titlul de PROFESOR DE ONOARE al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” se acordă unor
profesori de prestigiu din afara Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” care au contribuit la
dezvoltarea activităţilor didactice / de cercetare din UAIC, precum şi la stabilirea şi
dezvoltarea de colaborări importante între UAIC şi instituţii partenere din străinătate.
3. Titlul de MEMBRU DE ONOARE AL SENATULUI Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
se acordă unor personalităţi care, prin activitatea lor, au contribuit la realizarea misiunii
UAIC, la stabilirea şi dezvoltarea de relaţii de cooperare cu instituţii partenere de prestigiu.
4. Titlul de PROFESSOR EMERITUS al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” se acordă
profesorilor Universităţii, la pensionare, pentru realizări deosebite în activitatea didactică şi
de cercetare, recunoscute de comunitatea academică din ţară şi din străinătate.
II. MODALITĂŢI DE PROPUNERE A ACORDĂRII TITLURILOR ONORIFICE
Titlul onorific de DOCTOR HONORIS CAUSA poate fi acordat:
1. la propunerea Consiliilor Facultăţilor (cel mult o dată la trei ani pentru fiecare
facultate);
2. la propunerea Biroului Senatului, făcută de Rector sau Prorectori, cel mult de
trei ori în timpul unei legislaturi.
Celelalte titluri onorifice pot fi acordate la propunerea aceloraşi structuri de conducere.
III. PROCEDURI
ONORIFICE

ŞI

RESPONSABILITĂŢI

ÎN

ACORDAREA

TITLURILOR

1. Toate propunerile pentru acordarea de titluri onorifice se avizează de către Biroul Senatului
şi se înaintează spre aprobare Senatului. În cazul aprobării, în aceeaşi şedintă a Senatului se
votează şi componenţa unei comisii, formată din 5 – 7 specialişti, prezidată de Rectorul
Universităţii. Comisia întocmeşte un raport asupra activităţii desfăşurate de persoana
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propusă pentru conferirea titlului, face propuneri cu unanimitatea membrilor ei şi
redactează „Laudatio”.
Textul „Laudatio”, cu evidenţierea extrasului pentru Diplomă, este comunicat la
Departamentul de Relaţii Internaţionale cu cel puţin 14 zile înaintea ceremoniei de
decernare. Traducerea în limba latină este asigurată de Catedra de limbi clasice.
Proiectul celor trei tipuri de diplome se realizează în Editura Universităţii şi se aprobă de
Biroul Senatului.
Tipărirea fiecărei diplome se face de către Editură, cu cel puţin 2 zile înaintea ceremoniei.
2. Anexele A şi B conţin modelul şi modul de prezentare a diplomelor.
3. Organizarea ceremoniei de decernare a titlului onorific intră în responsabilitatea facultăţii
în cauză, a Departamentului de Marketing Educaţional, Evenimente şi Imagine Academică
şi a Departamentului de Relaţii Internaţionale.
Desfăşurarea ceremoniei are loc potrivit Anexei - Ceremonialul de acordare a titlului de
Doctor Honoris Causa al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi.
4. Costurile aferente organizării evenimentului se suportă de către facultatea care a făcut
propunerea, iar în cazul propunerilor Biroului Senatului, de către Rectoratul UAIC.
5. Sarcina realizării şi editării numărului din seria „Prelegeri” revine facultăţii, în colaborare
cu Editura Universităţii, fondurile fiind asigurate de structura care a făcut propunerea.
IV. ACORDAREA TITLULUI DE PROFESSOR EMERITUS AL UNIVERSITĂŢII
„ALEXANDRU IOAN CUZA”din IAŞI
Titlul de PROFESSOR EMERITUS este acordat pe viaţă.
Procedura de acordare a titlului de PROFESSOR EMERITUS este următoarea:
1. Consiliul Facultăţii înaintează propunerea însoţită de un Curriculum Vitae
Colegiului Academic, care decide dacă aceasta se înaintează către Senatul
Universităţii spre validare;
2. Biroul Senatului propune Colegiului Academic o comisie de acordare a titlului
formată din 5 membri;
3. Raportul Comisiei de propuneri este înaintat spre aprobare Senatului Universităţii;
4. Senatul decide, prin vot, cu majoritate simplă, acordarea titlului de Professor
Emeritus.
Titlurile de Professor Emeritus se acordă în şedinţa publică a Senatului de două ori pe an, de
regulă, cu ocazia Zilelelor Universităţii şi la sfârşitul semestrului al doilea.
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V. DREPTURI CARE DECURG DIN ACORDAREA TITLURILOR ONORIFICE
Deţinătorii titlurilor onorifice ale UAIC se bucură de următoarele drepturi:
1. DOCTOR HONORIS CAUSA:
a) de a beneficia de statutul de oaspete de onoare al Universităţii, acordându-i-se acces
gratuit la resursele Universităţii timp de trei zile, cel mult o dată la 2 ani;
b) de a participa la şedinţele Senatului Universităţii;
c) de a fi invitaţi la activităţi ce au ca scop propuneri legate de strategia Universităţii
pe plan didactic, de cercetare şi de management, dezvoltarea cooperării europene şi
internaţionale, organizarea de manifestări ştiinţifice etc;
d) de a preda în Universitate, în condiţiile legii.
2. PROFESOR DE ONOARE: ca la pct.1, subpunctele (b), (c) şi (d).
3. MEMBRU DE ONOARE AL SENATULUI: ca la pct.1, subpunctele (b) şi (c).
4. PROFESSOR EMERITUS: ca la punctele (a), (c) şi (d).
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ANEXĂ
CEREMONIALUL DE ACORDARE A TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA AL
UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI
1. Doctorii de la facultatea care acordă titlul aşteaptă persoana nominalizată la intrarea în
Universitate şi se îndreaptă spre Cabinetul Rectorului, unde se află reunit Biroul Senatului.
2. Profesorul care a realizat „Laudatio” îl prezintă pe doctorand autorităţilor academice şi,
dacă sunt prezente, autorităţilor de alt ordin. După aceea, doctorandul va fi îmbrăcat cu
toga şi pelerina corespunzătoare.
3. La orele …….., se va organiza un grup care se va îndrepta către Aula Magna „Mihai
Eminescu” (Sala Senatului), în următoarea ordine:
o Persoana nominalizată;
o Profesorul care a realizat „Laudatio”;
o Decanii şi Directorii de Departamente care au reprezentare în Senat.
4. Reprezentanţii comunităţii academice ocupă locurile rezervate pentru ei în Aula Magna
„Mihai Eminescu” / Sala Senatului.
5. La orele ……, se va organiza grupul invitaţilor din afara Universităţii, prezidat de persoana
cu cel mai înalt grad academic, care se va îndrepta către Aula Magna.
6. Muzică: Uvertura Academică de J.Brahms.
7. După terminarea piesei muzicale, vor fi invitate să intre în Aula Magna delegaţiile de la
alte Universităţi, care asistă la ceremonie.
8. În final vor intra membrii Biroului Senatului, foştii Rectori şi, încheind grupul, Rectorul în
exerciţiu.
9. Cu asistenţa în picioare, va fi intonat imnul „GAUDEAMUS IGITUR”.
10. După încheierea imnului, Rectorul va spune:
„Domnilor Senatori, aşezaţi-vă şi descoperiţi-vă. Deschidem ceremonia”.
11. În continuare, Rectorul va spune: „Se acordă cuvântul D-lui Profesor ………. (profesorul
care a realizat „Laudatio”) pentru a expune meritele celui nominalizat. Se dă citire
„Laudatio”.
12. Invitată de Rector, persoana nominalizată va urca la tribună şi va prezenta o conferinţă de
maximum 20 de minute.
13. Rectorul va spune: „Se va proceda la investitura noului Doctor Honoris Causa al
Universităţii. Domnilor Senatori (membri ai Biroului Senatului si Decani), vă rog să vă
ridicaţi în picioare şi să vă acoperiţi”.
14. Rectorul va anunţa Hotărârea Senatului de acordare a titlului de Doctor Honoris Cauza:
„Acordam D-lui / D-nei Profesor …………….. titlul de DOCTOR HONORIS CAUSA
al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”.
15. După anunţarea Hotărârii Senatului de către Rector, persoana nominalizată, însoţită de cel
care l-a recomandat, se va îndrepta către masa pe care se gaseşte textul jurământului. Acolo
îl aşteaptă Cancelarul şi un reprezentant al structurii care a propus candidatul, care vor
interveni ca martori. Noul Doctor va depune jurământul citind formula tradiţională în faţa
Cartei Universităţii, care va fi aşezată pe masă.
„Eu, …………….., jur că voi păstra şi voi apăra cât voi trăi onoarea şi respectul
cuvenite acestei venerabile Universităţi şi membrilor ei; voi încerca să o protejez de
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daunele şi pericolele care s-ar putea abate asupra ei. Jur ca voi respecta şi voi face să
fie respectate cartele / regulamentele / statutele ce urmează a le stabili în viitor
această venerabilă Universitate. Mă rog ca societatea şi membrii acestei Universităţi
să mă ajute în această angajare”.
16. Rectorul va spune: „În continuare, se va proceda la acordarea însemnelor care îl
acreditează ca DOCTOR HONORIS CAUSA al Universităţii noastre pe …………. „.
17. Acordarea însemnelor.
Rectorul îl va investi pe noul Doctor în felul următor:
Îi va aşeza toca spunând: ”Eu pe capul tău pun toca în semn de coroană şi de
distincţie ca DOCTOR HONORIS CAUSA al acestei Universităţi”;
Apoi îi va arăta Cartea Ştiinţei spunând aceste cuvinte: „Îţi prezint această carte
ca să înţelegi că trebuie să investighezi, să citeşti şi să fii de folos”;
În cele din urmă îl va îmbrăţişa, spunându-i următoarele cuvinte: „Te îmbrăţişez ca
să-ţi arăt iubire reciprocă, fraternitate şi caritate”.
În continuare, noul Doctor îl va îmbrăţişa pe Rector, pe profesorul care l-a propus,
pe Decanul facultăţii sale, care îl vor însoţi ca să se integreze grupului care formează
Consiliul doctorilor.
Rectorul se va întoarce la locul său şi va spune: „Domnilor Senatori, aşezaţi-vă şi
descoperiţi-vă”.
18. În final, Rectorul va spune: „Ceremonia s-a încheiat”.
19. Se va ieşi din Aula Magna în aceeaşi ordine în care s-a făcut intrarea.
Prezentul Regulament face parte integranta din Carta Universităţii, şi a fost adoptat în
şedinţa Senatului Universităţii din data de 18 decembrie 2008.

RECTOR,
Prof. univ. dr. Vasile IŞAN
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