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REGULAMENT PRIVIND CONFERIREA NUMELUI MARILOR PERSONALITĂȚI ALE
UNIVERSITĂŢII DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI
„REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIŞOARA
UNOR SĂLI/AMFITEATRE
Art. 1. Conferirea numelui unor mari personalități pentru săli/amfiteatre din cadrul
USAMVBT se poate face de către Senatul Universitar post mortem, ca semn de recunoaşterii
excelenţei în activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică.
Art. 2. Personalitatea care este propusă trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele criterii:
a) Să fi deţinut gradul didactic de profesor universitar pe o perioadă de timp de cel
puţin 10 ani;
b) Să fi avut, în USAMVBT, o perioadă continuă de activitate didactică de cel puţin 20
ani;
c) Să fi deţinut calitatea de conducător de doctorat, cu teze finalizate;
d) Să fi obţinut rezultate remarcabile în activitatea didactică (de ex. publicarea de cărţi
universitare, tratate, monografii, premii și distincții obținute şi alte merite pe planul activităţii
didactice, etc.)
e) Să fi obţinut rezultate remarcabile în activitatea ştiinţifică (de ex. lucrări ştiinţifice
publicate în reviste de mare prestigiu internaţional (ISI); brevete de invenţie; produse şi
metodologii concepute, omologate oficial şi aplicate; înfiinţarea şi conducerea de laboratoare,
centre de cercetare acreditate; etc.);
f) Să fi avut o reputație națională și internațională recunoscută (de ex. DrHC; profesor
invitat; activitate în organisme profesionale academice şi/sau guvernamentale; reprezentarea
şcolii româneşti în structuri internaţionale de mare prestigiu; ordine, medalii, distincţii,
diplome de excelenţă; etc).
Art. 3. Propunerea pentru conferirea numelui unor mari personalități pentru
săli/amfiteatre vine din partea departamentului. Propunerea este discutată de către o comisie
alcătuită din decan, prodecani și directorii de departament. Decizia acestei comisii este
supusă aprobării Consiliului facultății.
Art. 4. Consiliul facultății, prin decan, propune spre avizare Consiliului de administrație
decizia de a da numele unei personalități pentru săli/amfiteatre. În cazul avizului favorabil,
propunerea este supusă aprobării Senatului USAMVBT.
Art. 5. Hotărârile Senatul Universitar sunt definitive.
Art. 6. În toate etapele procedurale, deciziile se iau cu majoritatea de jumătate plus
unu din totalul celor prezenţi, în condiţiile asigurării unui cvorum de două treimi.
Art. 7. Rectorul emite decizia de conferire a numelui unor mari personalități pentru
săli/amfiteatre.
Art. 8. Aprobat în şedinţa Senatului USAMVBT din data de 30.05.2017.
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