
Către 

Senatul Universităţii Babeş-Bolyai 

 

Stimaţi membrii ai Senatului! 

 

Noi, cadre didactice titulare de la linia maghiară de studii din cadrul UBB, ne adresăm Sena-

tului UBB cu solicitarea de a soluţiona favorabil cererea prezentată în cele ce urmează.

În spiritul practicii statelor europene privind învăţământul superior al minorităţilor naţionale, 

totodată conform aliniatului (1) al articolului 6 din Constituţia României1, şi al aliniatului (1) din 

articolul 40 privind dreptul la libera asociere,  

şi aplicând principiul democraţiei directe, NOI, cadrele didactice titulare de la linia maghiară

de studii din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai conform prevederilor Cartei Universităţii Babeş-

Bolyai2, precum şi al alin. (1) art. 123 din Legea Învăţământului3

s o l i c i t ă m

înfiinţarea a trei facultăţi cu predare în limba maghiară în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai 

conform structurilor anexate (Anexa 1) începând cu anul universitar 2006/2007: 

 

• Facultatea de Ştiinţe ale Naturii 

• Facultatea de Ştiinţe Umaniste 

• Facultatea de Ştiinţe Sociale 

 

Cerem Comisiilor Senatului, respectiv Senatului Universităţii Babeş-Bolyai să dezbată soli-

citarea noastră până la data de 30 ianuarie 2006. 

 

Cluj-Napoca la 29 noiembrie 2005. 

 

Cadrele didactice titulare de la linia maghiară

Semnături – Anexa 2. 

 
1 „Statul recunoaşte şi garantează persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la 
exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase.” 
2 „Senatul Universităţii aprobă înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea unor facultăţi la propunerea scrisă a catedrelor 
de profil, consiliilor profesorale ale facultăţilor implicate, a liniilor de studiu, a Colegiului Senatului, în urma unor 
analize efectuate în cadrul Comisiilor Senatului.” 
3 „În cadrul instituţiilor de învăţământ universitar de stat se pot organiza, în condiţiile legii, la cerere, grupe, secţii, 
colegii şi facultăţi cu predare în limbile minorităţilor naţionale.”



Anexa 1. 
 
Structura facultăţilor cu predare în limba maghiară:

• Facultatea de Ştiinţe ale Naturii 
� Catedra de matematică
� Catedra de informatică
� Catedra de fizică
� Catedra de chimie 
� Catedra de biologie şi geologie 

• Facultatea de Ştiinţe Umaniste 
� Catedra de istorie 
� Catedra de filozofie şi logică
� Catedra de lingvistică
� Catedra de literatură maghiară
� Catedra de etnografie şi antropologie 
� Catedra de jurnalistică
� Catedra de teatru şi televiziune 
� Catedra de formarea profesorilor 

• Facultatea de Ştiinţe Sociale 
� Catedra de sociologie şi asistenţă socială
� Catedra de ştiinţe politice şi administrative 
� Catedra de geografie 

 
Observaţii: 

1. Cadrele didactice care în situaţia actuală fac parte din statul de funcţii al liniilor maghiare din 
cadrul actualelor catedre şi facultăţi vor intra prin modificarea statelor de funcţii, fără concurs 
în structura facultăţilor şi catedrelor sus menţionate.  

2. Facultăţile de Teologie Reformată, respectiv de Teologie Romano-catolică rămân nemodifica-
te. 

3. Linia maghiară de la Facultatea de Ştiinţe Economice, Facultatea de Drept, Facultatea de Edu-
caţie Fizică şi Sport rămân în componenţa acestor facultăţi, precum şi Catedra de Psihologie 
Aplicată de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. 

4. Conform legii facultăţile cu predare în limba maghiară vor garanta însuşirea terminologiei de 
specialitate şi în limba română.

5. Facultăţile nou înfiinţate vor semna un protocol de parteneriat strategic cu facultăţile cu pre-
dare în limba română în care se reglementează contribuţia lor la procesul de predare la specia-
lizările care vor funcţiona la aceste facultăţi şi de asigurarea resurselor umane pentru organi-
zarea în comun al programelor de doctorat şi al centrelor de cercetare în cadrul universităţii. 

6. Se reglementează de asemenea folosirea în comun şi aprovizionarea laboratoarelor existente 
la facultăţile actuale. 

 



Anexa 2. 
 
Totalizarea semnăturilor cadrelor didactice titulare la linia maghiară privind înfiinţarea celor 

trei facultăţi cu limba de predare maghiară:

Nr. 
Crt.

Facultăţile vizate de 
restructurare 

Numărul 
cadrelor 
didactice 
maghiare

Pentru Abţinere / 
nu putea fi 
contactat 

Împotriva %
Pentru

1. Facultatea de Biologie şi Geologie 15 15 0 0 100 %
2. Facultatea de Litere 28 26 2 0 93 %
3. Facultatea de Geografie 13 12 1 0 92 %
4. Facultatea de Teatru şi

Televiziune 
9 8 1 0 89 %

5. Facultatea de Istorie şi Filozofie 23 19 4 0 83 %
6. Facultatea de Sociologie şi

Asistenţă Socială (*) 
12 10 2 0 83 %

7. Facultatea de Matematică şi
Informatică

25 20 5 0 80 %

8. Facultatea de Chimie şi Inginerie 
Chimică

15 12 3 0 80 %

9. Facultatea de Ştiinţe Politice şi
Administrative 

18 14 4 0 78 %

10. Facultatea de Fizică 9 6 1 2 67 %
11. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe

ale Educaţiei (catedrele de meto-
dică şi colegiile de institutori) 

12 7 5 0 58 %

12. Total 179 149 28 2 83 %

Observaţii: 
1. Tabelul de mai sus conţine totalizarea adunării de semnături efectuat între 01.11.2005 – 

28.11.2005. Au fost întrebate cadrele didactice titulare la linia maghiară a facultăţilor 
menţinute în tabel. Formularele conţin: 

• Nr. crt.; Nume şi prenume; Facultatea, catedra; Numărul de telefon, e-mail. 
• Opţiunea, semnătura: 

o 1. Solicit înfiinţarea Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii, Facultăţii de Ştiinţe Uma-
niste, Facultăţii de Ştiinţe Sociale cu predare în limba maghiară

o 2. Solicit menţionarea structurii actuale. 
2. Numărul cadrelor didactice de la facultăţile vizate de restructurare: 179, procent pentru: 83 %, 

abţinere / nu putea fi contactat: 16 %, împotrivă: 1 %. 
3. Exemplarul original poate fi consultat la biroul domnului conf. dr. Salat Levente, prorector 

însărcinat cu coordonarea liniei maghiare de studii. 
4. (*) Din cei 12 membrii ai liniei maghiare de la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială,

conform voturilor exprimate cu ocazia unei consultări oficiale din 2004, aşa cum declară pro-
decanul responsabil de linie, 10 persoane sprijină în principiu asemenea facultăţi. Însă vor lua 
o decizie finală în acest sens numai în următoarele condiţii: 1. în posesia  unui proiect concret 
de realizare şi de fiabilitate; 2. în cazul în care există un consens larg în rândurile liniei 
maghiare din toată UBB, ca şi în jurul unei soluţii ce rezolvă în mod unitar şi eficient 
problemele învăţământului în limba maghiară din universitate; 3. cu condiţia ca într-un nou 
cadru, membrii actualei linii maghiare a Fac. de Soc. şi As. Soc. să se bucure cel puţin de 
libertăţile largi de decizie în politica curiculară, cea de personal etc. de care se bucură în 
actuala lor facultate; 4. să fie consultaţi în legătură cu locul lor în cadrul unor eventuale noi 
structuri (facultate, catedră, departament). 


