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I. STRUCTURA Şl PRINCIPIILE DE ORGANIZARE Şl FUNCŢIONARE

1. Dispoziţii generale
Art. 1. – Departamentul de Limba maghiară şi lingvistică generală
(Department of Hungarian and General Linguistics – Magyar és Általános Nyelvészeti
Tanszék) (în continuare: Departamentul) este o unitate de învăţământ superior şi de
cercetare, reprezentând o comunitate academică formată din cadre didactice și personal
didactic auxiliar.
Art. 2. Departamentul funcţionează în cadrul Facultăţii de Litere a UBB, şi este
organizat conform prevederilor Legii 1/2011 (Legea educaţiei), reglementărilor Cartei
Universităţii Babeş–Bolyai.
Art. 3. – Departamentul funcţionează în conformitate cu Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Facultăţii de Litere, facultate din care face parte.
Art. 4. – Departamentul are ca obiectiv principal asigurarea procesului didactic la
un nivel cât mai înalt pentru studenţii cu specializarea „limba şi literatura maghiară” (în
orice combinaţie cu alte limbi) în domeniul lingvisticii maghiare şi generale, şi pentru
acei studenţi de la alte specializări, care optează pentru studierea în limba maghiară a
disciplinelor generale (de la trunchiul comun). În funcţie de solicitări, departamentul
asigură şi predarea limbii maghiare ca limbă străină.
Departamentul asigură procesul didactic în domeniul lingvisticii maghiare şi
generale la nivelul licenţă, masterat şi doctorat. Instruirea se face în limba maghiară.
Art. 5. – Paralel cu obiectivul principal enunțat anterior, Departamentul se
consideră o unitate de cercetare științifică, de prim rang, în domeniile lingvisticii
maghiare și cele de lingvistică generală și aplicată.
Art. 6. – De asemenea, Departamentul își asumă responsabilitățile profesionale
legate de învățământul preuniversitar în limba maghiară: în primul rând cele referitoare
la fundamentarea profesională solidă a predării limbii și literaturii maghiare (reînnoirea
programelor și manualelor școlare, implementarea unor elemente și metode eficiente,
etc.), la asigurarea formării și perfecționării cadrelor didactice. În evaluarea membrilor
Departamentului, contribuțiile personale din acest domeniu vor fi luate în considerare în
egală măsură cu cele de cercetare științifică.

2. Principiile de organizare şi funcţionare
2.1. Departamentul
Art. 7. – Departamentul de Limba maghiară şi lingvistică generală este unitatea
academică de bază a Universităţii Babeș-Bolyai, reunind şi gestionând două programe de

specializare la nivel licenţă și un program la nivel master, precum şi diferite programe
de cercetare, răspunzând de funcţionarea acestora în condiţiile autonomiei universitare.
Departamentul a fost creat la propunerea Facultăţii de Litere, cu aprobarea
Senatului UBB.
Departamentul de Limba maghiară şi lingvistică generală se arondează la
Facultatea de Litere. Departamentul se integrează în linia maghiară de la Facultatea de
Litere. Relațiile dintre Departament și linia maghiară sunt stabilite de Regulamentul
liniei maghiare.
Art. 8. – Departamentul este format din personalul didactic şi de cercetare,
respectiv personalul didactic auxiliar (secretar, documentarist etc.), şi este condus de
Directorul de departament, asistat de Consiliul departamentului. Departamentul poate
avea în compoziţia sa colective şi centre de cercetare.
Departamentul poate avea cadre didactice sau de cercetare titulare cu contracte
individuale de muncă pe durată nedeterminată și determinată.
Art. 9. – Departamentul asigură transparența programelor didactice prin
publicarea fișelor disciplinelor pe site-ul facultății și al departamentului până la
începutul anului academic.
Art. 10. – În temeiul autonomiei universitare, departamentul are următoarele
competenţe:
a) elaborează planuri strategice de dezvoltare, state de funcţii, planuri de
învăţământ pentru domeniul său de studii;
b) propune specializările pentru licenţă, masterat, doctorat;
c) coordonează programele de cercetare ştiinţifică din competenţa domeniului de
studii sau de specializare;
d) propune diferenţieri salariale;
e) face propuneri de cooperare academică internaţională; încheie acorduri de
colaborare cu unităţi similare din ţară şi din străinătate;
f) propune acordarea titlului de Doctor Honoris Causa, Senator de Onoare,
Profesor Honoris Causa, Licenţiat Onorific al Universităţii;
g) propune încetarea activităţii cadrelor didactice;
h) elaborează programele didactice la nivel de licenţă, de masterat, de doctorat,
de formare continuă (postuniversitare), precum şi planurile de cercetare ale
departamentului;
i) organizează manifestări ştiinţifice;
j) evaluează activitatea didactică şi ştiinţifică a cadrelor didactice sau a
cercetătorilor;
k) face propuneri în materie de posturi, propune comisiile de concurs;
organizează concursurile;
l) propune cadrele didactice asociate şi profesorii emeriţi;
Art. 11. – Hotărârile în cadrul departamentului se iau cu majoritatea membrilor
prezenţi, dacă numărul lor reprezintă cel puţin 2/3 din totalul membrilor titulari cu

contracte individuale de muncă pe durată determinată și nedeterminată. Ele se supun
spre aprobare Consiliului Facultăţii atunci cînd legea sau reglementările UBB prevăd
această procedură.
În cazul neîndeplinirii cvorumului, departamentul se întruneşte la o dată
ulterioară.
Art. 12. – Conducerea departamentului este asigurată de către Consiliul
Departamentului şi de către Directorul de Departament. Directorul de departament şi
membrii Consiliului departamentului sunt aleşi prin votul direct şi secret de membrii
departamentului cu drept de vot, în conformitate cu Regulamentul de alegeri al
Facultăţii şi al Universităţii.

2.2. Consiliul Departamentului
Art. 13. – Consiliul departamentului se compune din 3 membri. Consiliul asistă
directorul de departament în conducerea operativă a departamentului.
Art. 14. – Membrii Consiliului Departamentului sunt aleşi prin votul direct şi secret de
membrii departamentului cu drept de vot, în conformitate cu Regulamentul de alegeri al
Facultăţii şi al Univeristăţii. Un membru al Consiliului Departamentului poate fi revocat la
propunerea Directorului departamentului sau a 1/3 dintre membrii departamentului, cu
votul majorităţii membrilor acestuia.
2.3. Directorul de Departament
Art. 15. – Directorul de departament asigură conducerea operativă a
departamentului în colaborare cu Consiliul Departamentului, răspunde de planurile de
învăţământ, statele de funcţiuni, asigură acoperirea cu specialişti a tuturor posturilor,
face propuneri de colaboratori externi, propune Consiliului facultăţii efectivul de locuri
la admitere pentru specializări şi propune noi specializări, dotarea bibliotecilor, propune
cooperări cu departamentele de profil din alte universităţi. Directorul de departament
răspunde de managementul cercetării, al calităţii.
Directorul de departament este ales prin votul direct şi secret de membrii cu drept
de vot al Departamentului, conform prevederilor Cartei UBB şi ale Regulamentului de
alegeri al Facultăţii.
Art. 16. – Directorul de departament trebuie să fie membru al departamentului,
să deţină doctoratul şi să fie o personalitate consacrată în domeniu, reputată pentru
programele şi publicaţiile pe care le-a realizat.
Art. 17. – Directorul de departament are următoarele atribuţii:
a) reprezintă departamentul;
b) concepe dezvoltarea strategică a departamentului;
c) coordonează activitatea Consiliului departamentului;
d) prezidează reuniunile Consiliului departamentului şi şedinţele de departament;
e) elaborează planul de învăţământ al specializărilor departamentului;

f) elaborează statul de funcţiuni al departamentului;
g) răspunde de selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea şi motivarea
personalului;
h) propune Consiliului facultăţii scoaterea la concurs a posturilor, promovările,
sancţionarea şi demiterea personalului departamentului;
i) poate propune încetarea relaţiilor contractuale cu membrii departamentului în
următoarele cazuri: nu îşi îndeplinesc obligaţiile ce le revin prin statul de funcţiuni şi fişa
postului; încalcă normele de etică şi disciplină academică; pentru condamnări penale.
Propunerile de angajare sau încetare a relaţiilor contractuale de muncă trebuie aprobate
de Consiliul facultăţii şi validate de Senatul Universităţii;
j) face propuneri de salarizare a membrilor departamentului, precum şi propuneri
pentru premii şi acordarea unor distincţii membrilor departamentului, conform
regulamentului departamentului;
k) participă la reuniunile Consiliului facultăţii;
l) reprezintă departamentul în relațiile cu unitățile administrative ale universității.
Art. 18. – Directorul întruneşte departamentul în plen cel puţin o dată pe
semestru, într-o adunare ordinară, în care prezintă starea departamentului şi activitatea
desfăşurată. De asemenea, directorul de departament întruneşte plenul departamentului
ori de câte ori programele didactice, de cercetare, managementul academic şi financiar
solicită acest lucru.
Art. 19. – Directorul de Departament repartizează atribuţiile membrilor
Consiliului departamentului şi desemnează înlocuitorul în cazurile de absenţă mai
îndelungată sau de incapacitate fizică. Propunerea este aprobată de decanul facultăţii.
Art. 20. – Directorul de departament poate fi revocat de către Senatul
Universităţii, la propunerea scrisă a cel puţin 1/2 din membrii departamentului, cu
avizul Consiliului facultăţii, prin votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor Senatului,
în următoarele situaţii:
a) dacă nu îndeplineşte obligaţiile ce decurg din funcţia ocupată şi din programul
managerial asumat;
b) dacă se transferă la alt departament din afara sau din interiorul Universităţii;
c) dacă îndeplineşte misiuni pe o perioadă mai lungă de un an în străinătate;
d) dacă preia funcţii de conducere în alte universităţi publice sau private;
e) dacă încetează contractul de muncă cu Universitatea;
f) dacă demisionează;
g) în situaţia săvârşirii unor abateri grave de la lege.
2.4. Membrii departamentului
Art. 21. – În politica de recrutare şi promovare a cadrelor didactice şi a
cercetătorilor se aplică principiul suveranităţii competenţei profesionale.

Art. 22. – Activităţi în unităţi concurente pot fi desfăşurate în condiţiile unui
contract instituţional dintre Universitatea Babeş-Bolyai şi unitatea respectivă, aprobat
de Consiliul de Administraţie al UBB şi înregistrat oficial.
Art. 23. – Toate posturile se ocupă prin concurs. Ocuparea unui post didactic se
face în funcţie de competenţă. Concursurile se organizează conform Regulamentului de
ocupare a posturilor didactice din UBB.
Art. 24. – Membrilor Departamentului le este garantată libertatea academică. În
baza acesteia, ei au libertatea de predare, de cercetare şi de creaţie, în conformitate cu
criteriile de calitate academică.
Art. 25. – Membrii Departamentului au dreptul de a publica articole, studii şi
volume, de a candida la obţinerea de granturi naţionale şi internaţionale, beneficiind de
consultanţă şi de susţinerea logistică a Departamentului.
Art. 26. – Membrii Departamentului au dreptul să facă parte din asociaţii şi
organizaţii sindicale, profesionale şi culturale, naţionale şi internaţionale.
Art. 27. – Membrii Departamentului au dreptul de a înfiinţa reviste, anuare, alte
tipuri de publicaţii ştiinţifice, care la propunerea acestora şi cu acordul exprimat prin
vot a 2/3 din membrii Departamentului pot să funcţioneze sub egida şi cu sprijin
departamental (logistic şi ştiinţific).
Art. 28. – Membrii Departamentului au dreptul de a înfiinţa centre de cercetare,
cu un regulament autonom de funcţionare şi cu buget propriu, care, susţinute prin votul
exprimat a 2/3 din membrii Departamentului, pot să beneficieze de sprijin
departamental (logistic şi ştiinţific).
Art. 29. – Membrii Departamentului au dreptul de a propune şi de a organiza
manifestări ştiinţifice şi culturale care să beneficieze de sprijin departamental (logistic şi
ştiinţific).
Art. 30. – Directorul de departament şi reprezentanţii în Consiliul Facultăţii au
obligaţia de a transmite la timp membrilor Departamentului hotărârile şi deciziile luate
în acest for şi în Senatul Universităţii.

II. FORMAREA PROFESIONALĂ
1. Elaborarea planurilor de învățământ, procesul de predare și evaluare
Art. 31. – Planurile de învăţământ din cadrul Departamentului se adaptează
criteriilor de performanţă stabilite de UBB.
Art. 32. – Planurile de învăţământ se concep astfel încât să asigure timpul necesar
pentru studiul individual, asimilarea adecvată a bibliografiei şi iniţierea în cercetarea
ştiinţifică.
Art. 33. – Planurile de învăţământ se stabilesc de către Departamentul de Limba
maghiară şi lingvistică generală în colaboare cu Departamentul de Literatură maghiară
pentru specializările comune şi sunt avizate în Consiliul Profesoral.

Planurile de învăţământ se pot diversifica și schimba, în funcţie de particularităţile
predării în cadrul specializărilor de studiu.
2. Studiile de licență, masterat și doctorat
Art. 34. – Departamentul participă în programul de studii al specializării limba și
literatura maghiară, respectiv în programul de masterat Studii de Limbă și Literatură
Maghiară, destinat absolvenţilor care au obţinut o diplomă de licenţă.
Art. 35. – Planurile de învăţământ şi sistemul de creditare sunt conforme cu
Regulamentul UBB privind studiile de licenţă şi de masterat.
Art. 36. – Departamentul participă în programul de formare a Școlii Doctorale de
Hungarologie. Doctoratul în Şcoala Doctorală de Hungarologie se organizează în
conformitate cu prevederile Regulamentului doctoratului al Universităţii completat cu
dispoziţiile Regulamentului şcolii doctorale.
III. CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ
Art. 37.– Cercetarea ştiinţifică este o obligaţie de bază a fiecărui cadru didactic.
Unitățile de cercetare şi de excelenţă au obligaţia de a desfăşura cercetare racordată la
standardele naţionale şi internaţionale ale domeniului.
Art. 38.– Departamentului stimulează participarea cadrelor didactice la cercetări
ştiinţifice prin fondurile facultăţii. Departamentul stimulează participarea studenţilor la
cercetarea ştiinţifică prin cercurile studențești.
Art. 39. – Unitățile de cercetare, cercurile studențești, cadrele didactice şi
cercetătorii afiliați departamentului au sprijinul departamentului în organizarea și
participarea la seminarii de cercetare, manifestări ştiinţifice, societăţi academice,
contracte, granturi, programe naţionale de cercetare, programe internaţionale de
cercetare, vizite invitate, vizite de documentare, activitate editorială etc.
Art. 40. – Departamentul aplică criteriile UBB de evaluare a cercetării ştiinţifice.
În evaluarea prestaţiei individuale, se iau în considerare publicaţiile naţionale şi
internaţionale relevante, cărţile realizate, prezenţa la manifestările ştiinţifice
internaţionale, rolul jucat în organizarea activităţii de cercetare, participarea în jurii
naționale si internaționale (doctorat, abilitări, concursuri titularizări), raportor științific,
expertize pentru organisme internaționale, referent științific în comitete de lectură
(peer review). Aceste criterii sunt stabilite prin reglementările în vigoare la UBB.
Departamentul poate introduce criterii suplimentare în evaluarea performanțelor
specifice domeniilor de hungarologie.
Art. 41. – Departamentul realizează o evidenţă periodică a rezultatelor cercetării,
a publicaţiilor realizate de membrii comunităţii academice.
IV. RELAŢII INTERNAŢIONALE
Art. 42. – Formele cooperării internaţionale ale departamentului sunt:
a) participarea la programe internaţionale;

b) acorduri de cooperare cu alte universităţi și instituții academice;
c) participarea la concursurile internaţionale pentru obţinerea de burse de
cercetare, studii, perfecţionare;
d) afilieri la societăţi ştiinţifice internaţionale;
e) participarea la manifestări ştiinţifice internaţionale;
f) invitarea de specialişti din alte ţări;
g) schimburi de studenţi şi specialişti
h) schimburi de publicații.
Art. 43. Consiliul Departamentului examinează anual amplitudinea şi eficienţa
cooperărilor internaţionale şi adoptă măsuri în consecinţă.
V. ADOPTAREA ŞI MODIFICAREA REGULAMENTULUI
Art. 44. – Proiectul Regulamentului se supune pentru adoptare dezbaterii
membrilor titulari cu contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată.
Art. 45. – Regulamentul se adoptă de Consiliul profesoral, prin vot uninominal cu
majoritate absolută, în prezenţa a 2/3 din membri.
Art. 46. – Propunerea de modificare a Regulamentului se face la iniţiativa a cel
puţin 1/3 din membrii Departamentului şi urmează procedura folosită la adoptare.
Art. 47. – Prezentul Regulament intră în vigoare la data adoptării lui de către
Consiliul profesoral al Facultăţii de Litere.
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