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Hot rârea Senatului Universit ii Babe -Bolyai privind excluderea din universitate 

a celor care recurg la agresarea fizic i la extremism 

Senatul Universit ii Babe -Bolyai a aprobat cu majoritaea covâr itoare a votan ilor 

excluderea din rândul corpului didactic a:

1. Hantz Peter Bela, lector la Facultatea de Fizic

2. Kovacs Lehel, lector la Facultatea de Matematic i Informatic

În procesul de luare a deciziei, au fost respectate toate procedurile legale.  

Au votat pentru cea mai mare parte a senatorilor de la linia maghiar , to i senatorii 

de la linia german i român , i reprezentan ii programelor de studii iudaice.  

Decizia a fost luat , având în vedere:  

1. r spândirea în mod continuu de minciuni despre institu ie i despre ar ;

2. ini ierea i continuarea incit rilor la ostilitate interetnic , împotriva valorilor Uniunii 

Europene, i dup  avizarea în scris de c tre Rectorat; 

3. proferarea de calificative injurioase la adresa profesorilor Universit ii Babe -

Bolyai („na ionali ti incurabili”) i a reprezentan ilor Uniunii Europene („concep ie 

îngust ”)

4. recursul la agresarea fizic  a bunurilor, caracteristic  extremismului, înregistrat

i cercetat  de Poli ie. 

De asemenea, a fost luat  în seam  Hot rârea Consiliului de Administra ie al 

Universit ii din ziua de 22.11.2006, privind exlcuderea din Universitatea Babe -Bolyai a 

celor care recurg la agresarea fizic i la extremism, i au avut loc consult ri cu 

reprezentan ii facult ilor, ai liniilor i programelor de studiu, care au semnalat caracterul 

ilegal i profund d un tor al propagandei i agres rilor extremiste, în raport cu 

nenum ra i profesori, studen i i angaja i, care caut  s  realizeze performan e

competitive.  
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