
  REGULAMENT 
         Privind acordarea titlului onorific de ”Profesor emerit” 

 
           după împlinirea vârstei de 65 ani, la Facultatea de Geografie a 

Universității din București 
 

În acord cu Regulamentul privind acordarea titlurilor onorifice la Universitatea din 

București, actualizat cu modificările hotărâte în ședințele senatului Universității din București 

din data de 23.01.2013 și din data de 17 februarie 2016 se propune următoarea metodologie de 

acordare a Titlului onorific ”Profesor Emerit, la Facultatea de Geografie a Universității din 

București”. 

Art. 1  Titlul se acordă profesorilor Universității, după pensionare, pentru realizări deosebite în 

activitatea didactică și de cercetare, recunoscute de comunitatea academică din țară și din 

străinătate.  

Art. 2 Candidatul pentru acordarea titlului de Profesor Emerit trebuie să îndeplinească 

următoarele criterii cumulative: 

             2.1  Să fi fost cadru didactic sau de cercetare titular al Universității, în baza unui contract 

de muncă încheiat pe durată nedeterminată (profesor). 

             2.2 Anterior pensionării să fi activat în calitatea de mai sus timp de cel puțin 10 ani 

succesivi. 

             2.3  În ultimii 5 ani să nu fi suferit sancțiuni disciplinare. 

2.4. Să aibă doctoranzi în stagiu 

2.5. Să fi desfăşurat o activitate de cercetare remarcabilă (publicaţii relevante la nivel 

naţional şi/sau internaţional), conducerea unor granturi de cercetare interne/ internaţionale. 

2.6. Să fi creat o echipă prin formarea de tinere cadre didactice care pot dezvolta 

direcţiile didactice şi de cercetare  

2.7. Reprezentativitatea in structuri profesionale si administrative la nivel national si 

international. 

Art. 3 Evaluarea dosarului candidatului se face de către Consiliul departamentului. În urma 

avizului obținut, acesta înaintează solicitarea Consiliului facultății.  

Art.4 Propunerea pentru acordarea titlului onorific se face de Consiliul Facultății. Dosarul 

candidatului este înaintat Comisiei de regulamente a Senatului în vederea prezentării cererii în 

Senat. 

Art. 5  După aprobarea acordării titlului, Secretariatul Senatului înaintează documentația 

necesară Direcției Resurse Umane a Universității, în vederea eliberării deciziei corespunzătoare, 

precum și Biroului de Relații Publice al Universității, în vederea realizării specifice, care le vor 

transmite Consiliului facultății. 

Art. 6  Însemnele aferente titlului sunt diploma și insigna emise de Universitatea care se 

înmânează persoanei nominalizate în ședința Consiliului facultății. 

 

 

 

Decan, 

Prof.univ.dr. Laura Comănescu 


