REGULAMENT PRIVIND PRELUNGIREA ACTIVITĂŢII CADRELOR
DIDACTICE ŞI DE CERCETARE DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 65 DE ANI

CONSIDERAŢII GENERALE
Prelungirea activităţii cadrelor didactice şi de cercetare după împlinirea vârstei de 65
de ani presupune acordarea titlului de profesor asociat, conform prezentului Regulament.
CAP. I. CRITERII DE ACORDARE A TITLULUI DE PROFESOR ASOCIAT
Art. 1. (1) Titlul de profesor asociat se acordă conform prevederilor legale în vigoare, Cartei
Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia şi Hotărârii Senatului Universităţii.
(2) Titlul de profesor asociat se poate acorda numai profesorilor care funcţionează în
calitate de conducători ştiinţifici de doctorat în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din
Alba Iulia, atestaţi de CNATDCU, şi se acordă, potrivit legii, la data pensionării. Fac excepţie
cadrele universitare şi de cercetare care îndeplinesc condiţiile de pensionare în cursul anului
universitar şi care îşi vor continua activitatea în regim de plata cu ora până la finalizarea
anului universitar în curs.
(3) Persoana care deține calitatea de profesor asociat poate desfășura activități
didactice și de cercetare exclusiv în cadrul Școlii Doctorale din domeniul de competență.
Art.2. (1) Titlul de profesor asociat se acordă numai cadrelor didactice, conducători ştiinţifici
de doctorat atestaţi de CNATDCU, care desfăşoară o activitate ştiinţifică deosebită,
concretizată în lucrări de referinţă, publicate în edituri şi reviste de specialitate de reputaţie
naţională şi internaţională şi care realizează cercetări ştiinţifice pe baza granturilor pe care leau angajat.
(2) Titlul de profesor asociat al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia nu se
acordă decât profesorilor care au continuat să lucreze în Universitate, fără să-şi întrerupă
activităţile ce li s-au încredinţat.
Art. 3. (1) Titlul de profesor asociat se acordă numai la recomandarea Şcolii Doctorale, cu
avizul Consiliului de Administraţie şi cu aprobarea Senatului Universităţii.
Cap. II. PROCEDURA DE ACORDARE A TITLULUI DE PROFESOR ASOCIAT
Art. 4. (1) Dosarul pentru titlul de profesor asociat al Universităţii „1 Decembrie 1918” din
Alba Iulia cuprinde în mod obligatoriu:
cerere adresată Şcolii Doctorale de către cadrul didactic;
curriculum vitae şi lista de lucrări;
adeverinţă din care să rezulte vechimea în Universitate;
extras din procesul verbal al şedinţei IOSUD în care s-a recomandat acordarea titlului de
profesor asociat şi copie după convocator (semnat de către cei prezenţi).
(2) Dosarul va fi înaintat Preşedintelui Senatului pentru analiza lui în Comisia de
Evaluare Profesională a Senatului. El va fi prezentat şi supus aprobării Senatului Universităţii.
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Art.5. (1) Acordarea anualǎ a titlului de profesor asociat reprezintă un drept al Universităţii „1
Decembrie 1918” din Alba Iulia, în condiţiile Legii nr. 1/2011.
(2) Calitatea de profesor asociat se menţine pe durata anului universitar pentru care a
fost acordată. Durata pentru care se acordǎ titlul de profesor asociat depinde, în principal, de
capacitatea de susţinere financiară a postului, precum şi de necesităţile didactice şi de
cercetare reale ale IOSUD.
(3) Profesorul asociat va fi încadrat în Statul de Funcţii al Departamentului aferent
Şcolii doctorale, unde profesorul asociat îşi va desfăşura activitatea, într-un post de profesor.
El va fi plătit în regim de plata cu ora. Conform legii, normarea postului va include activitatea
didactică, cea de îndrumare în cadrul comisiilor de îndrumare şi de conducere de doctorat de
la respectiva Scoală doctorală.
(4) La propunerea IOSUD Senatul aprobă, în semestrul II al anului universitar în curs,
pentru anul universitar următor, continuarea activităţii profesorului asociat.
(5) Odată cu aprobarea de către Senat a prezentului regulament se abrogă Metodologia
privind menţinerea calităţii de titular în învăţământ şi/sau în cercetare după împlinirea
vârstei de 65 de ani.
Aprobat în şedinţa Senatului Universităţii din 29.10.2014.
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