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Sinteză a şedinţei Consiliului Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie
din data de 30.03.2010

1. Rezumatul întâlnirii cu principalii angajatori ai absolvenţilor facultăţii, Inspectoratele
Şcolare Generale Judeţene Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş. Inspectorii Generali
din cele patru judeţe, Prof. Dr. Mirela Aldescu (Arad), Prof. Dr. Adrian Doxan (CaraşSeverin), Prof. Dr. Alexandru Lăutaru (Hunedoara), Prof. Dr. Ing. Mariana Eftimie
(Timiş) au semnat astăzi la decanatul facultăţii de Litere un protocol de colaborare cu
Facultatea.
2. S-a discutat propunerea remisă conducerii facultăţii de către doamna Prof. Univ. Dr.
Mihaela Pasat, Şeful Catedrei de Limbi moderne de la Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor privitoare la acordarea titlului de Doctor Honoris Causa
domnului Profesor Universitar Dr. Paul Miclău. Se decide că Facultatea va transmite
aprecierea asupra activităţii academice a domnului Prof. Dr. Paul Miclău conducerii
Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor. Acordarea acestui titlu onorific poate
fi făcută de facultatea în cadrul căreia activează doamna Prof. Univ. Dr. Mihaela Pasat,
întrucât aceasta are o proprie catedră de limbi şi a decernat, deja, doctorate honoris causa
şi altor personalităţi din lumea lingvisticii.
3. Şcoala doctorală a Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie propune ca Universitatea de
Vest să aplice următoarele principii pentru acceptarea dosarelor de candidatură în
vederea coordonării de doctorate, respectând cadrul legislativ în vigoare:
a.

Dosarul depus de către profesorul universitar care solicită obţinerea dreptului de a
coordona doctorate să conţină cel puţin un element suplimentar la cel puţin unul din cele
4 criterii de evaluare în vigoare: o carte de autor publicată într-o editură agreată de
CNCSIS/ co-autor la un volum publicat la o editură prestigioasă din străinătate; director al
unui proiect de cercetare; un articol publicat în reviste cotate ISI / B / B+; un premiu
ştiinţific recunoscut pe plan naţional sau internaţional.
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b. Profesorii universitari care au mai puţin de trei ani până la vârsta legală de pensionare (65
de ani) nu îşi mai pot depune candidatura pentru obţinerea dreptului de a conduce
doctorate întrucât nu mai au timpul necesar coordonării a cel puţin unei generaţii de
doctoranzi, condiţie necesară obţinerii statutului de profesor consultant.
c. Pentru obţinerea titlului de profesor conducător de doctorat în cazul profesorilor
universitari (cercetători ştiinţifici gr. I) asociaţi, criteriile şi condiţiile de la punctele 1-2
se aplică în contextul criteriilor generale de eligibilitate.
Decan,

Secretar Şef,

Prof. Dr. Otilia Hedeşan

Ramona Miţiga
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