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I. TITLURI ONORIFICE  

 

Art. 1. Titlurile onorifice se acordă unor personalități care recunosc si acceptă valorile 

promovate de Universitatea Creștină ”Dimitrie CANTEMIR”.  

 

Art. 2. Titlurile onorifice acordate de către Universitatea ”Creștină Dimitrie Cantemir” sunt:  

1. Titlul de DOCTOR HONORIS CAUSA al Universității Creștine ”Dimitrie CANTEMIR” 

(UCDC) se acordă unor personalități din universitate și din afara universității care au marcat 

dezvoltarea domeniului în care activează, la nivel mondial, care au contribuit la dezvoltarea 

cunoașterii, culturii și civilizatiei, și la afirmarea democrației și a libertăților individuale.  

2. Titlul de PROFESOR ONORIFIC al Universității Creștine ”Dimitrie CANTEMIR” se 

acordă unor profesori de prestigiu din afara Universității Creștine ”Dimitrie CANTEMIR” care au 

contribuit la dezvoltarea activităților didactice / de cercetare din UCDC, precum și la stabilirea și 

dezvoltarea de colaborări importante între UCDC și instituții partenere din străinătate.  

3. Titlul de MEMBRU DE ONOARE AL SENATULUI Universității Creștine ”Dimitrie 

CANTEMIR” se acordă unor personalități care, prin activitatea lor, au contribuit la realizarea 

misiunii UCDC, la stabilirea și dezvoltarea de relații de cooperare cu instituții partenere de prestigiu.  

 

2. MODALITATI DE PROPUNERE A ACORDARII TITLURILOR ONORIFICE  

 

Art. 3. Titlurile onorifice pot fi propuse de către: 

 Preşedintele sau Rectorul Universității;  

 Prorectorii Universității sau oricare membru al Senatului;  

 Biroul Senatului;  

 Consiliile facultăților.  

 

3. PROCEDURI ȘI RESPONSABILITĂȚI ÎN ACORDAREA TITLURILOR 

ONORIFICE  

 

Art. 4. Toate propunerile pentru acordarea de titluri onorifice se înaintează spre aprobare 

Senatului. În cazul aprobării, în aceeași ședință a Senatului se votează și componența unei comisii, 

formată din 3-5 specialiști, prezidată de Președintele Senatului. Comisia întocmește un raport asupra 

activității desfășurate de persoana propusă pentru conferirea titlului, face propuneri cu unanimitatea 

membrilor ei și redactează „Laudatio” în limba română și engleză sau franceză.  

 

Art. 5. Textul „Laudatio”, cu evidențierea extrasului pentru Diploma, este comunicat la 

Departamentul de Relații Internaționale cu cel putin 10 zile înaintea ceremoniei de decernare.  

Art. 6. Organizarea ceremoniei de decernare a titlului onorific intră în responsabilitatea 

Departamentului de Relații Internaționale.  

4. DREPTURI CARE DECURG DIN ACORDAREA TITLURILOR ONORIFICE  

 

Art. 7. Detinătorii titlurilor onorifice UCDC sunt membri onorifici ai Senatului. 

 

Art. 8. Ceremonia de decernare a titlurilor onorifice se desfășoară în Aula universității, în Sala 

Senatului sau într-unul din amfiteatrele UCDC. 
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5. DISPOZIŢII FINALE  

 

Art. 9. Prezenta metodologie a fost aprobată in ședința Senatului din data 16.05.2012, 

modificată și completată în sedința Senatului din data de 19.07.2019 și intrată în vigoare cu aceeași 

dată. 

 


