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I. STRUCTURA Şl PRINCIPIILE DE ORGANIZARE Şl FUNCŢIONARE 
 

1. Dispoziţii generale 
 
Art. 1 Departamentul de Etnografie şi Antropologie Maghiară a Universităţii 

Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca este o instituţie de învăţământ superior şi de 
cercetare, reprezentând o comunitate academică formată din cadre didactice și 
personal didactic auxiliar. 

Art. 2 Departamentul de Etnografie şi Antropologie Maghiară funcţionează 
în conformitate cu Legea educaţiei naţionale şi cu dispoziţiile Cartei Universităţii 
Babes-Bolyai. 
Cadrul legislativ actual este dat de: 
Legea educatiei nationale 
Legea nr. 1/2011  
Carta UBB 
Regulamentul de organizare și funcționare al Facultății de Litere 

 Regulament activitate profesionala (ECTS) 
 Codul etic 

 Regulament acordare burse URSUS 

 Regulament privind organizarea și funcționarea programelor postuniversitare de 

formare și dezvoltare continuă 

 Regulament Marele Senat 

 Regulament finalizare studii 

 Regulament CFCIDFR 

 Regulament admitere 

 Regulament DTIC  

 Regulament concurs promovare în grad nedidactic si auxiliar didactic 

 Regulament Programe postuniversitare 

 Regulament Linia germană 

 Regulament linia maghiară 

 Regulament burse_2015-2016 

 Regulament taxe administrative_2015-2016 

 Regulament taxe centre institute_2015-2016 

 Regulament taxe scolarizare 2015-2016 

 Regulament taxe scolarizare_2015-2016 

 Regulament de recunoastere a perioadelor de studii efectuate in strainatate al 

UBB 

 Regulament extensii 

 Regulament de organizare si functionare camine 

 Regulament cadru cazare_2015-2016 

 Anexa_Regulament cazare_contract inchiriere 

 Statutul Studentului 

 Regulament privind programele de conversie profesională  

http://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2014/07/Regulament-ECTS.pdf
http://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2013/10/Cod_etica_2013.pdf
http://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2013/10/Burse-URSUS+regulament-aprobat-in-senatul-din-13-mai-2013.pdf
http://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2013/10/Regulament_programe_formare_continua_amendamente.pdf
http://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2013/10/Regulament_programe_formare_continua_amendamente.pdf
http://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2013/10/regulament-Marele-Senat.pdf
http://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2014/07/Regulament-examene-finalizare-studii.pdf
http://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2014/07/Regulament-CFCIDFR.pdf
http://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2014/09/Hotarare-4659_Regulament-admitere.pdf
http://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2013/10/Hotarare_630_Regulament_DTIC_2013_09_decembrie_2013.pdf
http://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2013/10/Hotarare_588_Regulament_concurs_promovare_%C3%AEn_grad_11_noiembrie_2013.pdf
http://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2013/10/Hotarare_590_Regulament_Programe_postuniversitare_11_noiembrie_2013.pdf
http://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2013/07/Hotarare_518_Regulament_Linia_german%C4%83_7_octombrie_2013_RED.pdf
http://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Regulament-linia-maghiara.pdf
http://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2014/07/Regulament-burse_2015-2016.pdf
http://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2014/07/Regulament-taxe-administrative_2015-2016.pdf
http://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2014/07/Regulament-taxe-centre-institute_2015-2016.pdf
http://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2014/07/Regulament-taxe-scolarizare-2015-2016.pdf
http://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2014/07/Regulament-taxe-scolarizare_2015-2016.pdf
http://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2013/07/Regulament-de-recunoastere-a-perioadelor-de-studii-efectuate-in-strainatate-al-UBB-final_14_ianuarie_2013.doc
http://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2013/07/Regulament-de-recunoastere-a-perioadelor-de-studii-efectuate-in-strainatate-al-UBB-final_14_ianuarie_2013.doc
http://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2013/07/Hot%C4%83r%C3%A2re_56_Regulament_extensii_2_mai_2012.pdf
http://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2013/10/Regulament-de-organizare-si-functionare-camine-2014-2015.pdf
http://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2014/07/Regulament-cadru-cazare_2015-2016.pdf
http://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2014/07/Anexa_Regulament-cazare_contract-inchiriere.pdf
http://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2013/10/Statutul-Studentului.pdf
http://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2014/09/Regulament-privind-programele-de-conversie-profesional%C4%83.pdf


 Regulament abilitare 

 Metodologie privind acreditarea programelor de studii cu dubla specializare 

 Regulament de concurs_Competitia calitatii in tehnologia ID 

 Regulament mobilitati studentesti in cadrul Consortiului Universitaria 

 Regulament intern de functionare birou Erasmus+ 

 Regulament DHC 

 Regulament PHC 

 Regulament_Profesor Emerit 

 Regulament Voluntariat 2015 

 Strategia de internationalizare a UBB 

 Statutul personalului de cercetare dezvoltare inovare din UBB 

Art. 3 Organele de conducere se constituie conform legislaţiei în vigoare. 
Ele reprezintă, pe cale democratică, membrii comunităţii academice. 

Art. 4 Departamentul promovează parteneriatul cu alte instituţii similare din 
ţară şi dezvoltă relaţii de colaborare academică internaţională. 

Art. 5 Departamentul aplică Sistemul European de Credite Transferabile 
(ECTS). În afara disciplinelor cuprinse în trunchiul de pregătire al specializărilor, 
studenţii pot alege discipline din facultate şi din alte facultăţi, conform 
prevederilor legale. Studenţii pot urma specializări multiple. 

 
. 

 
2. Principiile de organizare şi funcţionare 

 
2.1. Departamentul 

 
Art. 6. Departamentul de Etnografie şi Antropologie Maghiară este 

unitatea academică de bază a Universităţii Babeș-Bolyai, reunind şi gestionând 
două programe de specializare, nivel licenţă, respectiv u program nivel master, și 
diferite programe de cercetare, răspunzând de funcţionarea acestora în condiţiile 
autonomiei universitare.  

Departamentul a fost creat la propunerea Facultăţii de Litere, cu aprobarea 
Senatului UBB. 

Departamentul de Etnografie şi Antropologie Maghiară se arondează la 
Facultatea de Litere. Departamentul se integrează în linia maghiară de la 
Facultatea de Litere. Relațiile dintre Departament și linia maghiară sunt stabilite 
de Regulamentul liniei maghiare. 

Departamentul poate avea cadre didactice sau de cercetare titulare cu 
contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată și determinată.  

Departamentul organizează şi gestionează următoarele programe: 
etnografie (limba maghiară) şi studii culturale (limba maghiară), nivel licenţă, 
Cultură şi societate – între tradiţie şi modernitate, nivel master.  
Instruirea se face în limba maghiară, sau în limbi de circulație internațională. 

 
 

http://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2014/09/Regulament-abilitare.pdf
http://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2014/09/Metodologie-privind-acreditarea-programelor-de-studii-cu-dubla-specializare.pdf
http://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2015/10/Regulament-de-concurs_Competitia-calitatii-in-tehnologia-ID.pdf
http://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2014/07/Regulament-mobilitati-studentesti-in-cadrul-Consortiului-Universitaria.pdf
http://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2014/07/Regulament-intern-de-functionare-birou-Erasmus+.pdf
http://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2014/07/Regulament-DHC.pdf
http://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2014/07/Regulament-PHC.pdf
http://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2014/07/Regulament_Profesor-Emerit.pdf
http://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2014/07/Regulament-Voluntariat-2015.pdf
http://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2014/07/Strategia-de-internationalizare-a-UBB.pdf
http://senat.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2014/07/Statutul-personalului-de-cercetare-dezvoltare-inovare-din-UBB.pdf


Art. 7. Organigrama departamentului: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Art. 8 La Departamentul de Etnografie şi Antropologie Maghiară se pot 

organiza colective/catedre, unități de cercetare configurate în funcţie de 
specificul activităţii didactice şi de cercetare. Proiectul acestor colective/catedre, 
unități de cercetare sunt supuse aprobării Plenului Departamentului. 

Art. 9 Departamentul poate adopta un program de editare a cursurilor, a 
materialelor, a caietelor de seminar şi lucrări practice, a altor materiale didactice 
din resurse proprii. Departamentul poate avea publicații, reviste proprii finanțate 
din resurse proprii. 

Art. 10 Departamentul poate acorda burse de cercetare, specializare, 
doctorat, din resurse proprii, poate primi bursieri doctorali, postdoctorali și de 
cercetare. 

Art. 11 Departamentul asigură transparența programelor didactice prin 
publicarea fișelor disciplinelor pe site-ul facultății și al departamentului până la 
începutul anului academic.  

Art. 12 În temeiul autonomiei universitare, departamentul are următoarele 
competenţe: 

a) elaborează planuri strategice de dezvoltare, state de funcţii, planuri de 
învăţământ; 

b) propune specializările pentru licenţă, masterat; 
c) coordonează unităţile de cercetare afiliate departamentului;  
d) propune diferenţieri salariale și premii;  
e) face propuneri de cooperare academică internaţională; încheie acorduri 

de colaborare cu unităţi similare din ţară şi din străinătate; inițiază si dezvoltă 
parteneriate  cu instituții, organisme cu vocație culturală sau științifică 

f) propune acordarea titlului de Doctor Honoris Causa, Senator de 
Onoare, Profesor Honoris Causa, Licenţiat Onorific al Universităţii;  

g) propune încetarea activităţii cadrelor didactice şi a personalului tehnico- 
administrativ; 

h) elaborează programele didactice, la nivel de licenţă, de masterat, de 
doctorat, de formare continuă (postuniversitare), precum și planurile operaționale 
ale departamentului; 

i) organizează manifestări ştiinţifice;  

Director de departament 

Consiliul departamentului 

Gestionar 

Responsabil orar 

Responsabili practica profesională 

Tutori studenţi 

Responsabil Erasmus 



j) evaluează activitatea didactică şi ştiinţifică a cadrelor didactice sau a 
cercetătorilor;  

k) face propuneri în materie de posturi, propune comisiile de concurs; 
organizează concursurile;  

l) propune cadrele didactice asociate şi profesorii emeriţi; 
m) asigură elaborarea şi execuţia bugetului propriu. 
Art. 13 Hotărârile în cadrul departamentului se iau cu majoritatea membrilor 

prezenţi, dacă numărul lor reprezintă cel puţin 2/3 din totalul membrilor titulari cu 
contracte individuale de muncă pe durată determinată și nedeterminată. Ele se 
supun spre aprobare Consiliului Facultăţii atunci cînd legea sau reglementările 
UBB prevăd această procedură. 

În cazul neîndeplinirii cvorumului, departamentul se întruneşte la o dată 
ulterioară. 

În îndeplinirea atribuţiilor enumerate la art. 56 hotărârile se iau prin vot 
secret sau deschis, în funcţie de decizia Consiliului departamentului. 

Art. 14 Conducerea departamentului este asigurată de către Consiliul 
Departamentului şi de către Directorul de Departament.  

 
2.2. Consiliul Departamentului 

 
Art. 15 Consiliul departamentului se compune din 3 membri. Consiliul asistă 

directorul în conducerea operativă a departamentului. Componenţa Consiliului trebuie 
să asigure reprezentativitatea programelor de specializare. Din Consiliu face parte şi 
secretarul ştiinţific, desemnat dintre cadrele didactice din departament sau 
studenţii doctoranzi afiliați departamentului prin conducătorii de doctorat. 
Secretarul științific e desemnat de directorul de departament cu acordul 
membrilor Consiliului. Secretarul ştiinţific monitorizează fondurile de bibliotecă 
ale departamentului, cât şi apariţiile noi în domeniul etnologie.  

Art. 16 Membrii Consiliului Departamentului şi Directorul de Departament sunt 
aleşi prin votul direct şi secret al membrilor departamentului, în conformitate cu 
Regulamentul de alegeri al Facultăţii. Un membru al Consiliului Departamentului 
poate fi revocat la propunerea Directorului departamentului sau a 1/3 dintre membrii 
departamentului, cu votul majorităţii membrilor acestuia. 

 
2.3. Directorul de Departament 

 
Art. 17 Directorul de departament asigură conducerea operativă a 

departamentului în colaborare cu Consiliul Departamentului, răspunde de 
planurile de învăţământ, statele de funcţiuni, asigură acoperirea cu specialişti a 
tuturor posturilor, face propuneri de colaboratori externi, propune Consiliului 
facultăţii efectivul de locuri la admitere pentru specializări şi propune noi 
specializări, dotarea bibliotecilor, propune cooperări cu departamentele de profil 
din alte universităţi. Directorul de Departament răspunde de managementul 
cercetării, al calităţii şi de managementul financiar, conform repartizării bugetului 
stabilit la nivelul facultăţii.  

Art. 18 Directorul de Departament este ales prin votul universal, direct şi 



secret al membrilor departamentului cu contracte individuale de muncă pe durată 
nedeterminată, conform prevederilor Cartei UBB şi ale Regulamentului de alegeri 
al Facultăţii. 

Directorul de Departament trebuie să fie membru al departamentului, să 
deţină doctoratul şi să fie o personalitate consacrată în domeniu. 

Art. 19 Directorul de Departament are următoarele atribuţii: 
reprezintă departamentul; 
a) concepe dezvoltarea strategică a departamentului; 
b) coordonează activitatea Consiliului departamentului; 
c) prezidează reuniunile Consiliului departamentului; 
d) elaborează planul de învăţământ al specializărilor departamentului; 
e) elaborează statul de funcţiuni al departamentului; 
f) răspunde de selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea şi 

motivarea personalului. 
g) propune Consiliului profesoral scoaterea la concurs a posturilor, 

promovările, sancţionarea şi demiterea personalului departamentului; 
h) poate propune încetarea relaţiilor contractuale cu membrii 

departamentului în următoarele cazuri: nu îşi îndeplinesc obligaţiile ce 
le revin prin statul de funcţiuni şi fişa postului; încalcă normele de etică 
şi disciplină academică; pentru condamnări penale. Propunerile de 
angajare sau încetare a relaţiilor contractuale de muncă trebuie 
aprobate de Consiliul facultăţii şi validate de Senatul Universităţii; 

i) face propuneri de salarizare a membrilor departamentului, precum şi 
propuneri pentru premii şi acordarea unor distincţii membrilor 
departamentului, conform regulamentului departamentului; 

j) stabileşte măsuri de cumulare şi utilizare a resurselor financiare şi 
încadrarea salarială a personalului din departament. Aceste măsuri se 
supun aprobării Decanului. 

h)  reprezintă departamentul în relațiile cu unitățile administrative ale 
universității. 

Art. 20 Directorul întruneşte departamentul cel puţin o dată pe lună, într-o 
adunare ordinară, în care prezintă starea departamentului şi activitatea 
desfăşurată. Dacă punctele de ordine nu presupun prezenţa membrilor 
departamentului adunările pot fi organizate şi online şi prin exprimarea voturilor 
pe cale electronică. De asemenea, directorul de departament întruneşte plenul 
departamentului ori de câte ori programele didactice, de cercetare, 
managementul academic şi financiar solicită acest lucru. Procesele verbale ale 
adunărilor sunt stocate şi arhivate de secretarul ştiinţific.  

Directorul de Departament repartizează atribuţiile membrilor Consiliului 
departamentului şi desemnează înlocuitorul în cazurile de absenţă mai 
îndelungată sau de incapacitate fizică. Propunerea este aprobată de decanul 
facultăţii. 

Art. 21 Directorul de Departament poate fi schimbat din funcţie în 
următoarele cazuri: 

 dacă nu îndeplineşte obligaţiile ce decurg din funcţiile ocupate şi din 
programul managerial asumat;  



 

 dacă se transferă la alt departament din afara sau din interiorul 
Universităţii; 

 dacă îndeplineşte misiuni pe o perioadă mai lungă de un an în 
străinătate sau în diverse; 

 în cazul în care se abate de la principiile de loialitate şi ne-concurenţă 
stipulate prin reglementările UBB; 

 dacă încetează contractul de muncă cu Universitatea; 

 dacă demisionează; 

 în situaţia săvârşirii unor abateri grave prevăzute în lege. 
Revocarea din funcţia de director de departament se face de către Senat, la 

propunerea scrisă a cel puţin 1/2 din membrii departamentului cu contract individual 
de muncă pe perioada nedeterminată, cu avizul Consiliului facultăţii, prin votul a cel 
puţin 2/3 din numărul membrilor Senatului. 

 
2.4. Şeful de catedră sau de colectiv 

 
Art. 22 Colectivul programului de specializare poate fi reprezentat, la nivelul 

consiliului departamentului, de către un şef de colectiv, ales prin vot direct dintre 
membrii colectivului respectiv. 

Art. 23 Şeful de colectiv are următoarele atribuţii: 
a) reprezintă colectivul; 
b) concepe dezvoltarea strategică a catedrei / colectivului, în acord cu 
planul de dezvoltare al departamentului căruia i se subordonează; 
c) coordonează activitatea  didactică şi ştiinţifică a catedrei /colectivului; 
d) prezidează reuniunile colectivului catedrei / colectivului; 
e) participă la elaborarea planului de învăţământ al specializărilor 
departamentului; 
f) participă la elaborarea statului de funcţiuni al departamentului, pentru 
catedra pe care o reprezintă; 
g) propune Consiliului departamentului scoaterea la concurs a posturilor, 
promovările, sancţionarea şi demiterea personalului catedrei; 
h) face propuneri de salarizare a membrilor catedrei; 
Art. 24 Şeful de catedră sau de colectiv participă, alături de directorul de 

departament şi în limitele prevăzute de regulamentele universităţii, la stabilirea 
de măsuri de cumulare şi utilizare a resurselor financiare şi încadrarea salarială a 
personalului din catedră. Aceste măsuri se supun aprobării Decanului. 

 
II. PERSONALUL 

 
Art. 25 În politica de recrutare şi promovare a cadrelor didactice şi a 

cercetătorilor se aplică principiul suveranităţii competenţei profesionale.  
Art. 26 Activităţi în unităţi concurente pot fi desfăşurate în condiţiile unui 

contract instituţional dintre Universitatea Babeş-Bolyai şi unitatea respectivă, 
aprobat de Consiliul de Administraţie al UBB şi înregistrat oficial.  



Art. 27 Principiile de fidelitate, loialitate și de ne-concurență ale UBB sunt 
principii de bază ale angajaților departamentului. 

Art. 28 Poziţia de cadru didactic este certificată în departament de un 
domeniu de cercetare distinct, bine conturat. 

Art. 29 Toate posturile se ocupă prin concurs. Ocuparea unui post 
didactic se face în funcţie de competenţă, ţinându-se cont de resursele 
financiare. Concursurile se organizează conform Regulamentului de ocupare a 
posturilor didactice din UBB. 

Art. 30 Concursul pentru ocuparea posturilor didactice are caracter 
deschis, la  concurs putându-se prezenta orice persoană care îndeplineşte 
condiţiile prevăzute de Legea privind statutul personalului didactic, de Carta 
Universităţii şi de exigenţele specifice politicii de personal ale departamentului. 

Art. 31 Menţinerea pe post didactic sau de cercetare este condiţionată de 
performanţele ştiinţifice şi didactice stipulate de reglementările în vigoare la 
nivelul UBB. 

Art. 32 Nu pot fi menţinuţi ca asistent, lector, conferenţiar, profesor şi 
profesor consultant cei care timp de 3 ani consecutiv nu au contribuţii ştiinţifice în 
domeniul postului ocupat, concretizate în lucrări publicate în edituri şi reviste de 
specialitate acreditate. Neconfirmarea pe post atrage desfacerea contractului de 
muncă şi vacantarea postului.  

Art. 33 În concursurile pentru posturi didactice se angajează răspunderea 
personală a directorului de departament. 

Art. 34 Cadrele didactice și cercetătorii cu performanțe excepționale din 
departament pot cere an sabatic pe baza reglementărilor în vigoare la UBB și la 
Facultatea de Litere. 

Art. 35 Este interzisă angajarea de cadre didactice titulare cu postul de 
bază în altă instituţie.  

Art. 36 Posturile didactice vacante pot fi ocupate temporar de personalul 
didactic titular din Universitate sau de personal didactic asociat prin cumul sau 
plata cu ora. 

Art. 37 Ocuparea posturilor didactice vacante cu personal didactic asociat 
se face pe durata unui semestru sau a unui an universitar prin concurs organizat 
la nivelul departamentului. Concursul presupune depunerea unui Curriculum 
vitae și a listei de publicaţii.  

Art. 38 Periodic se va realiza o evaluare a activităţii cadrelor didactice 
titulare şi asociate de către studenţi, conform codurilor de proceduri în vigoare la 
UBB și la Facultatea de Litere. 

Art. 39 a. Drepturile şi obligaţiile salariaţilor sunt cele prevăzute în fişele 
posturilor şi în contractul colectiv de muncă.  

              b. Eforturile depuse de către membri departamentului sunt 
recunoscute prin acordarea unor gradaţii de merit Aceste gradaţii se acordă 
conform unei proceduri elaborate şi aprobate de către Consiliul Departamentului.  

 
 
 

 



III. FORMAREA PROFESIONALĂ 
 

1. Elaborarea planurilor de învățământ, procesul de predare și evaluare 
 

Art. 40 Planurile de învăţământ din cadrul Departamentului de Etnografie şi 
Antropologie Maghiară se adaptează criteriilor de performanţă stabilite de UBB. 

Art. 41 După iniţierea în bazele domeniului, procesul de învăţământ se 
corelează cu activitatea de cercetare. Procesul de învăţământ urmăreşte 
dezvoltarea orientării studentului în domeniul lui de specialitate, a spiritului de 
iniţiativă şi de creativitate.  

Art. 42 Planurile de învăţământ se concep astfel încât să asigure timpul 
necesar pentru studiul individual, asimilarea adecvată a bibliografiei şi iniţierea în 
cercetarea ştiinţifică.  

Art. 43 Planurile de învăţământ se stabilesc de către Departamentul de 
Etnografie şi Antropologie Maghiară şi sunt avizate în Consiliul Profesoral.  

Planurile de învăţământ se pot diversifica și schimba, în funcţie de 
particularităţile predării în cadrul specializărilor de studiu.  

Art. 44 Pentru studenţii care au beneficiat de mobilităţi în cadrul 
Programului ERASMUS+ sau prin programe bilaterale se organizează o sesiune 
de examene pentru susţirea examenelor care nu au putut fi echivalate. 

Art. 45 Numărul minim de credite într-un semestru de 14 săptămâni este 
30. Planul de învăţământ nu poate depăşi, în medie, 28 ore/ săptămână 

Art. 46 Planurile de învăţământ conţin discipline obligatorii, discipline 
opţionale de specialitate, discipline opţionale generale şi discipline facultative. 

 • Disciplinele obligatorii au în vedere acumularea de către studenţi a 
cunoştinţelor de bază, specifice domeniului. 

• Disciplinele opţionale de specialitate vizează aprofundarea unor direcţii 
particulare precum şi specializarea studenţilor. 

• Disciplinele opţionale generale urmăresc lărgirea orizontului de 
cunoaştere şi de cultură generală a studenţilor, angajând domenii 
complementare. Acestea se pot alege în loc de discipline opţionale de 
specialitate în proporţia stabilită de Regulamentul de credite transferabile, 
dintr-o ofertă publicată anual de Rectoratul Universităţii. 

• Disciplinele facultative sunt discipline oferite atât din domeniul de 
specializare, cât şi din alte domenii. Rezultatele de la aceste discipline vor fi 
trecute în registrul matricol şi în foaia matricolă a studenţilor. Studenţii Facultăţii 
de Litere se pot înscrie la orice curs facultativ oferit de UBB. 

Art. 47 Durata standard de studiu a unei discipline este de un semestru. 
Art. 48 Formele de evaluare prevăzute în planul de învăţământ sunt: 

examen, colocviu, verificare pe parcurs. Acestea se propun de titularul de 
disciplină şi se aprobă în Consiliul Profesoral odată cu planul de învăţământ.  

Art. 49 Efectivul de examene se stabileşte prin Regulamentul facultăţii. Cel 
puţin pentru jumătate din disciplinele prevăzute în planul de învăţământ pe un 
semestru, forma de verificare este examenul. 

Art. 50 Titularii disciplinelor stabilesc criteriile pentru promovarea 
disciplinelor respective, inclusiv obligativitatea de a frecventa anumite activităţi 



didactice prevăzute în planul de învăţământ, în conformitate cu Regulamentul 
facultăţii.  

Art. 51. Sistemul de evaluare se supune reglementărilor în vigoare și 
Statutului sudentului de la UBB 
 
2. Studiile de licență, masterat și doctorat 
 

Art. 52 Departamentul asigură funcționarea specializărilor de etnografie 
(limba maghiară) şi studii culturale (limba maghiară), nivel licenţă, respectiv 
programul întitulat Cultură şi societate – între tradiţie şi modernitate, nivel master.  

Art. 53 Planurile de învăţământ şi sistemul de creditare sunt conforme cu 
Regulamentul UBB privind studiile de masterat. 

Art. 54 Departamentul participă în programul de formare a Școlii 
Doctorale de Hungarologie. Doctoratul în Şcoala Doctorală de Hungarologie se 
organizează în conformitate cu prevederile Regulamentului doctoratului al 
Universităţii completat cu dispoziţiile Regulamentului şcolii doctorale. 
  

IV. CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ 
 
Art. 55 Cercetarea ştiinţifică este o obligaţie de bază a fiecărui cadru 

didactic. Unitățile de cercetare şi de excelenţă au obligaţia de a desfăşura 
cercetare racordată la standardele naţionale şi internaţionale ale domeniului. 

Art. 56 Departamentul stimulează participarea cadrelor didactice prin 
fondurile proprii şi prin fondurile externe atrase în cadrul diferitelor proiecte. 
Departamentul stimulează participarea studenţilor la cercetarea ştiinţifică prin 
cercurile studențești şi prin colaborare tutorială cu cadrele didactice. Activităţile 
de cercetare din cadrul departamentului sunt sprijinite de Asociaţia Etnografică 
Kriza János, centru de cercetare afiliat departamentului. 

Art. 57 Unitățile de cercetare, cercurile studențești, cadrele didactice şi 
cercetătorii afiliați departamentului au sprijinul departamentului în organizarea și 
participarea la seminarii de cercetare, manifestări ştiinţifice, societăţi academice, 
contracte, granturi, programe naţionale de cercetare, programe internaţionale de 
cercetare, vizite invitate, vizite de documentare, activitate editorială etc.  

Art. 58 Departamentul aplică criteriile UBB de evaluare a cercetării 
ştiinţifice. În evaluarea prestaţiei individuale, se iau în considerare publicaţiile 
naţionale şi internaţionale relevante, cărţile realizate, prezenţa la manifestările 
ştiinţifice internaţionale, rolul jucat în organizarea activităţii de cercetare, 
participarea în jurii naționale si internaționale (doctorat, abilitări, concursuri 
titularizări), raportor științific, expertize pentru organisme internaționale,  referent 
științific în comitete de lectură (peer review). Aceste criterii sunt stabilite prin 
reglementările în vigoare la UBB. Departamentul poate introduce criterii 
suplimentare în evaluarea performanțelor specifice domeniilor de hungarologie. 

 
Art. 59 Veniturile obţinute din realizarea programelor de cercetare 

ştiinţifică se utilizează pentru dezvoltarea bazei proprii de cercetare, precum şi 
pentru remunerarea personalului care a realizat cercetarea.  



Art. 60 Poziţiile în ierarhia departamentului sunt condiţionate de 
performanţele de cercetare ştiinţifică, concentrate în lucrări relevante publicate.  

Art. 61 Cercetarea ştiinţifică se racordează sub aspectul organizării, 
tematicii şi finalizării rezultatelor la sistemul internaţional. Cunoașterea și 
folosirea unor limbi de circulație internațională este un criteriu elementar al 
performanței științifice.  

Art. 62 Comunitatea ştiinţifică universitară din departament este încurajată 
a se angaja în competiţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale, în elaborarea şi 
publicarea unor lucrări de relevanţă, în susţinerea ştiinţifică de publicaţii şi în 
schimburile ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 

Art. 63 Departamentul realizează o evidenţă periodică a rezultatelor 
cercetării, a publicaţiilor realizate de membrii comunităţii academice. 
 

IV. RELAŢII INTERNAŢIONALE 
 

Art. 64 Departamentul de Etnografie şi Antropologie Maghiară 
organizează activităţile proprii în aşa fel încât să poată etala valorile pe care le 
deţine şi produce, iar studenţii, cadrele didactice și cercetătorii să poată beneficia 
de avantajele integrării europene. 

Art. 65 Publicarea de studii şi volume de specialitate în limba maghiară și 
în limbi străine în edituri şi publicaţii naționale și internaționale de prestigiu este 
un reper de evaluare a activităţii.  

Art. 66 Examenele promovate în alte universităţi se recunosc conform 
acordurilor interuniversitare. 

Art. 67 Titularii de discipline sunt încurajaţi să ajungă la înţelegeri bi- şi 
multilaterale cu colegii din alte universităţi pentru recunoaşterea în reciprocitate a 
examenelor. 

Art. 68 Potrivit reglementărilor UBB, Formarea de joint research units este 
încurajată şi susţinută, inclusiv financiar. Resursele se completează prin folosirea 
disponibilităţilor oferite de programele internaționale. 

Art. 69 Doctoratele în cotutelă se extind pe măsura creării unui cadru 
internaţional adecvat pentru fiecare specialitate.  

Art. 70 Facultatea acceptă ca membri în comisii de doctorat, în orice 
moment al pregătirii unui doctorat, profesori din universităţi partenere din Ungaria 
și din străinătate, cu condiţia satisfacerii legislaţiei româneşti în materie. 

Art. 71 Formele cooperării internaţionale ale departamentului sunt:  
a) participarea la programe internaţionale;  
b) acorduri de cooperare cu alte universităţi și instituții academice;  
c) participarea la concursurile internaţionale pentru obţinerea de 

burse de cercetare, studii, perfecţionare;  
d) afilieri la societăţi ştiinţifice internaţionale;  
e) participarea la manifestări ştiinţifice internaţionale;  
f) invitarea de specialişti din alte ţări;  
g) schimburi de studenţi şi specialişti 
h) schimburi de publicații  



Art. 72 Cooperarea interuniversitară internaţională este o cale pentru 
obţinerea de specializări competitive, pentru promovarea valorilor științifice și 
culturale ale Departamentului şi pentru asociere în programe de cercetare 
internaționale. 

Art. 73 Formele de cooperare internaţională se concep şi se desfăşoară 
în aşa fel încât să aibă efect în ameliorarea propriilor performanţe ştiinţifice. 

Art. 74 Departamentul publică periodic materiale de autoprezentare în 
limbile de circulaţie internaţională destinate favorizării contactelor internaţionale; 
de asemenea, creează şi întreţine o pagină proprie web. 

Art. 75 Consiliul Departamentului examinează anual amplitudinea şi 
eficienţa cooperărilor internaţionale şi adoptă măsuri în consecinţă. 
 

V. ADOPTAREA ŞI MODIFICAREA REGULAMENTULUI 
 
Art. 76 Proiectul Regulamentului se supune pentru adoptare dezbaterii 

membrilor titulari cu contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată. 
Art. 77 Regulamentul se adoptă de Consiliul profesoral, prin vot 

uninominal cu majoritate absolută, în prezenţa a 2/3 din membri.  
Art. 78 Propunerea de modificare a Regulamentului se face la iniţiativa a 

cel puţin 1/3 din membrii Departamentului şi urmează procedura folosită la 
adoptare. 

Art. 79 Prezentul Regulament intră în vigoare la data adoptării lui de către 
Consiliul profesoral al Facultăţii de Litere.  

 
 

 


