Nr.101/CA/ 31.05.2016
Către
SENATUL UNIVERSITATII TEHNICE DIN CLUJ-NAPOCA
Domnului Preşedinte, Prof.dr.ing. Nicolae BURNETE
Având în vedere publicarea cu întârziere a documentelor oficiale care reglementează
abilitarea cadrelor didactice și modalitatea greoaie de implementare a acestora s-au constatat
întârzieri semnificative în programările concursurilor de abilitare din semestrul II al anului
universitar 2015-2016, ceea ce periclitează desfășurarea, în bune condiții, a concursurilor de
promovare lansate în această perioadă în universitate.
Consiliul de administație întrunit în ședința din data de 31 mai 2016 solicită
Senatului, numai pentru sesiunea curentă a concursurilor, o derogare de la art. 13 şi 29 ale
„Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din
UTCN”, astfel:
Art. 13
În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic, candidatul
întocmeşte un dosar care conţine următoarele documente:
......................................................................................................................................................

j) în cazul concursului pentru postul de profesor universitar, copia legalizată a
atestatului de abilitare şi Hotărârea Senatului UTCN cu privire la aprobarea
desfăşurării activităţii de conducere de doctorat în cadrul Universităţii Tehnice
din Cluj-Napoca;
se înlocuiește cu (varianta propusă):
j) în cazul concursului pentru postul de profesor universitar, o adeverinţă din
partea CSUD cu privire la faptul că teza de abilitare a fost susţinută şi are
avizul favorabil din partea comisiei de abilitare.
Art. 29
Pentru ocuparea postului de profesor universitar sau cercetător ştiinţific grad I se cer
îndeplinite următoarele condiţii:
.........................................................................................................................................................

-

deţinerea atestatului de abilitare şi obţinerea dreptului de a conduce doctorate, obţinut
cu aprobarea Senatului UTCN;

se înlocuiește cu (varianta propusă):
- adeverinţă din partea CSUD cu privire la faptul că teza de abilitare a fost susţinută şi
are avizul favorabil din partea comisiei de abilitare
Validarea finală a rezultatelor concursurilor pentru posturile de profesor se va face în
ultima ședință a Senatului UTCN din anul universitar 2015-2016, în situația în care
candidatul declarat reușit deţine atestatul de abilitare şi are dreptul de a conduce doctorate, cu
aprobarea Senatului UTCN.
Cu consideraţie,
RECTOR,
Prof.dr.ing. Vasile ȚOPA

