UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

REGULAMENT
PENTRU ACORDAREA TITLULUI DE PROFESOR EMERIT
(PROIECT)

Art. 1. În conformitate cu prevederile legii 1/2011, cadrele didactice care se pensionează
după data de 9 februarie 2011 pot primi titlul de PROFESOR EMERIT pentru excelenţă didactică
şi de cercetare.
Art. 2. Titlul este acordat de către Senatul Universităţii la propunerea directorului de
departament sau a decanului facultăţii şi cu avizul Consiliului Facultăţii.
Art. 3. La acordarea acestui titlu care se doreşte a reprezenta recunoaşterea unei activităţi de
excepţie în slujba învăţământului superior se vor avea în vedere următoarele cerinţe:
1. Să fi condus tezele de doctorat a minimum 5 doctori sau să fi participat la minimum 5
comisii de doctorat ca membru specialist.
2. Să fi creiat în domeniul său de competenţă o reală şcoală ştiinţifică.
3. Să fi coordonat sau să fie autorul a cel puţin unei monografii în domeniul său de
excelenţă, într-o editură importantă din ţară sau străinătate.
4. Să aibă un punctaj mediu al autoevaluării activităţii ştiinţifice şi colegiale în ultimii 5 ani
dinaintea pensionării, peste media pe universitate a profesorilor.
5. Să fi fost directorul unor granturi de cercetare naţionale sau internaţionale sau să fi
participat la un program de cercetare postdoctoral sau echivalent din străinătate.
6. Să aibă un număr important de articole în reviste şi conferinţe cotate ISI sau în BDI.
7. Să îşi fi adus o contribuţie hotărâtoare la realizarea unui/unor laborator(e) didactice şi de
cercetare.
8. Să fi avut contribuţii importante în conducerea şi administrarea facultăţii (şef de catedră/
director de departament/director de program de studii în limbi străine, secretar ştinţific al
Consiliului Facultăţii, prodecan, decan) sau a Universităţii (director de departament
tehnic, secretar ştiinţific al Senatului Universităţii, prorector, rector, preşedinte al
Senatului).
9. Să fi avut contribuţii importante în organizarea unor conferinţe internaţionale, în editarea
unor reviste ştiinţifice şi în dezvoltarea şi acreditarea unor programe de studii
/specializări noi în Universitatea din Craiova.
10. Să aibă o recunoaştere naţională şi internaţională consistentă (membru/membru
corespondent al Academiei Române, membru al Academiei de Stiinţe Tehnice din
România, membru în conducerea unor asociaţii/fundaţii profesionale naţionale sau
internaţionale, Doctor Honoris Causa, conducător de doctorat în cotutelă, membru în
juriile unor teze de doctorat din străinătate, profesor/cercetător invitat în străinătate,
membru în colegiul de redacţie sau referent ştiinţific pentru reviste din străinătate,
membru în comitetele ştiinţifice ale unor conferinţe ştiinţifice internaţionale, etc).
Art. 4. Profesorii emeriţi au următoarele drepturi:
1.
2.
3.

Sunt membri ai Consiliului Profesorilor Emeriţi şi Consultanţi (CPEC), structură a
Senatului Universităţii din Craiova.
Pot fi invitaţi la şedinţe ale Senatului, la care este utilă expertiza lor, fără drept de vot.
Pot fi invitaţi la şedinţe ale Consiliului Facultăţii, la care este utilă consultarea lor, fără
drept de vot.
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4.

Participă la activităţile de cercetare, consultanţă, formare continuă şi de studii
postuniversitare ale Universităţii din Craiova, pe bază de contract.
5. Pot desfăşura activităţi didactice din norme vacante, inclusiv de profesor, cu aprobarea
Departamentului, Şcolii Doctorale, Consiliului Facultăţii şi Senatului Universităţii din
Craiova, pe bază de contract încheiat în fiecare an universitar.
6. Pot face parte din şcolile doctorale în care au doctoranzi, putând fi aleşi şi preşedinţi de
onoare ai acestor şcoli.
7. Pot reprezenta Universitatea la manifestări ştiinţifice sau foruri naţionale şi
internaţionale.
8. Primesc legitimaţie de Profesor emerit şi o insignă.
9. Li se asigură un birou de lucru în Universitate, în limita spaţiilor disponibile, şi acces
neîngrădit în incinta acesteia.
10. Pot primi cu diverse ocazii, pentru realizări deosebite, premii din fondurile proprii ale
Universităţii.
Art. 5. Profesorii consultanţi, la cerere sau la propunerea Departamentului, pot primi şi titlul
de profesor emerit, cu drepturile aferente.
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