Stimate Domnule Rector,
Cluj, 7 decembrie 2006
Conform înŃelegerii din data de 6 decembrie 2006, membrii comisiei interimare au informat
Consiliul de Conducere al Liniei Maghiare (responsabilii liniei de la facultăŃile UBB, prodecani
şi responsabili la nivelul catedrelor, precum şi senatorii aleşi ai liniei) cu privire la solicitarea
Dvs. în privinŃa desemnării noilor prorectori.
S-a pus problema alegerii senatorilor acolo unde facultatea respectivă în acest moment nu are
reprezentant în Senat din partea liniei maghiare. ReprezentanŃii facultăŃilor respective au promis
că aceste propuneri se vor face cât se poate de repede.
S-a hotărît demararea procesului de candidatură pentru funcŃiile de prorector vacante. Persoane
eligibile vor depune Consiliului de Conducere al Liniei Maghiare programe manageriale cu
privire la linie.
S-a considerat, că înainte de depunerea unor candidaturi pentru funcŃia de prorector, pentru a
avea garanŃia, că noii prorectori vor putea lucra într-o atmosferă detensionată, de încredere,
protejaŃi de presiuni politice, indiferent din ce parte ar veni aceste presiuni, trebuie soluŃionate
pozitiv următoarele:
1. Includerea pe ordinea de zi a şedinŃei Senatului din ianuarie 2007 a ratificării
Regulamentului de FuncŃionare al Liniei Maghiare, ce urmează să fie finalizat până la sfârşitul
lunii.
2. Stabilirea calendarului desfăşurării măsurilor pentru îndeplinirea hotărârii nr. 13.405 din 24
octombrie 2005, adoptată de către Consiliul de AdministraŃie privind, printre altele,
inscripŃionările în spaŃiul UniversităŃii Babeş-Bolyai. (MenŃionăm că aplicarea parŃială a acestor
hotărâri nu este de dorit, de asemenea susŃinem o reprezentare totală a bi- sau multilingvismului
în spaŃiile universităŃii, în toate cazurile de înscripŃionare.) ReprezentanŃii aleşi ai liniei
maghiare vor declara în public, dacă este nevoie, că demararea în viitorul apropiat al
inscripŃionării reprezintă aplicarea unor înŃelegeri şi hotărâri mai vechi, şi nu are nici o legătură
cu presiunea din ultimele zile.
3. Clarificarea semnificaŃiei declaraŃiei supuse la vot în cadrul şedinŃei Senatului din data de 27
noiembrie 2006, cu privire la „excluderea din corpul profesoral” a celor doi lectori universitari
Hantz Péter şi dr. Kovács Lehel.
Îndeplinirea solicitărilor de mai sus vor constitui garanŃia reaşezării relaŃiei dintre comunitatea
cadrelor didactice din linia de studiu maghiară şi Rectorat şi va crea un cadru bazat pe încredere
în momentul acceptării funcŃiei şi responsabilităŃilor care vor reveni celor doi prorectori noi.
Totodată vă rugăm să rectificaŃi o frază din declaraŃia Dvs. comunicată în 6. decembrie 2006 –
probabil o greşeală de dactilografiere – despre presupusa cerere a reprezentanŃilor liniei
maghiare de a fi reduse linia germană şi studiile iudaice. Acestea sunt importante, şi
universitatea noastră se mândreşte cu ele.
Cu mulŃumiri,
Consiliul de Conducere al Liniei Maghiare

