În atenŃia Senatului UBB
În atenŃia Rectoratului UBB
În atenŃia Consiliului Academic al UBB
Analizând situaŃia creată după demisia prorectorilor desemnaŃi de către linia
maghiară, survenită în 29 noiembrie 2006, noi, reprezentanŃii aleşi ai liniei maghiare din
cadrul UBB, responsabili ai liniei, şefi de catedră, prodecani şi membri ai Senatului,
aducem la cunoştinŃa conducerii UBB următoarele:
Cu ocazia întrunirii noastre din 19 ianuarie 2007, în urma unui proces lung de
analiză şi deliberare, am desemnat noul prorector, responsabil al liniei maghiare, în
persoana domnului conf. univ. dr. Magyari Tivadar. În cazul în care va fi acceptat de
rectorul universităŃii şi aprobat de Senat, Magyari Tivadar îşi va îndeplini sarcinile care îi
revin în calitate de prorector în conformitate cu prevederile Cartei UniversităŃii.
Ne păstrăm dreptul de a face propunere şi pentru cealaltă funcŃie de prorector
rămasă vacantă.
În scopul detensionării situaŃiei, apărute începând cu noiembrie 2006, vă aducem la
cunoştinŃă următoarele:
1) Ne delimităm de orice manifestare apărută în afara universităŃii sau în interiorul
acesteia care aduce prejudicii valorilor academice şi dăunează renumelui şi imaginii
universităŃii. Asemenea manifestări produse de persoane, care fac parte din linia de studiu
maghiară, se consideră ca acŃiuni în nume propriu, care nu reflectă poziŃia întregii linii
maghiare şi nu pot fi considerate ca fiind manifestări venite din partea întregii linii
maghiare. PoziŃia liniei maghiare, în toate problemele fundamentale interne şi externe
universităŃii este reprezentată de către prorectorul conducător al liniei maghiare, precum
şi de organismul colectiv de reprezentare al liniei.
2) Considerăm că linia maghiară, cuprinzând aproape 7000 de studenŃi şi 300 de
cadre didactice universitare, constituie parte organică a universităŃii, care în urma
unificării din 1959 a celor două universităŃi clujene – cea cu limba de predare română şi
cea cu limba de predare maghiară – precum şi datorită proporŃiei şi perspectivelor sale de
dezvoltare în prezent, constituie o linie cu o pondere semnificativă pe lângă linia română
din cadrul UBB, care doreşte să menŃină şi să dezvolte relaŃii de parteneriat
corespunzătoare cu liniile română şi germană, precum şi cu toate celelalte structuri
organizate pe considerente lingvistice şi culturale.
3) Scopul nostru principal este dezvoltarea liniei maghiare din cadrul UBB în sensul
sporirii calităŃii, a performanŃei şi a competitivităŃii sale. Considerăm că acesta este
interesul nu doar a liniei maghiare, ci şi al întregii universităŃi.
4) Dezvoltarea liniei maghiare în condiŃiile noi apărute, datorită aderării României
la Uniunea Europeană, în cazul deschiderii propriu-zise a UBB în direcŃia pieŃei
universitare europene, nu poate fi concepută altfel decât pe baza autonomiei liniilor de
studiu. Linia maghiară trebuie să fie competitivă în cadrul întregului învăŃământ
universitar din România, dar şi în raport cu sfera învăŃământului universitar privat în
limba maghiară. De asemenea, competitivitatea sa trebuie să se manifeste şi în
învăŃământul universitar maghiar din spaŃiul intra-carpatin, precum şi dincolo de acesta,
în întreaga reŃea universitară europeană.

5) Considerăm că, pe lângă aspectele legate de profesionalism, şi imaginea
universităŃii (de la inscripŃii la comunicate de presă, de la antetul documentelor oficiale la
muzeul universităŃii) constituie element esenŃial al competitivităŃii. În situaŃia de faŃă
formaŃiunile constitutive ale UBB, numai în comun pot asigura o asemenea imagine a
UniversităŃii Babeş Bolyai care să fie atrăgătoare şi pentru comunitatea maghiară din
România, în special celor care doresc să-şi continue studiile.
6) În scopul consolidării autonomiei liniei maghiare considerăm ca fiind necesară
soluŃionarea echitabilă, la termene stabilite, a tuturor acelor probleme, a căror întârziere
sau amânare conduce la situaŃii de criză asemănătoare cu cea prezentă. De aceea,
solicităm:
a) asigurarea autonomiei liniei, pe baza aprobării şi intrării în vigoare a
regulamentului de organizare şi funcŃionare al liniei maghiare;
b) reluarea dezbaterilor întrerupte în primăvara anului 2005, cu privire la înfiinŃarea
catedrelor şi facultăŃilor cu limba de predare maghiară, şi finalizarea proiectului;
c) continuarea procesului iniŃiat de către Rectorat şi Consiliul de AdministraŃie în
vara anului 2006, referitor la afişarea inscripŃiilor în limba maghiară, şi stabilirea unor
termene clare;
d) publicarea în Buletinul Informativ a tuturor documentelor importante referitoare
la linia maghiară;
e) încetarea imediată şi totală a declaraŃiilor, afirmaŃiilor acuzatoare, nefondate care
creează un climat dezaprobator faŃă de întreaga linie maghiară sau o componentă a sa;
considerăm, în spiritul Cartei, că Rectorul universităŃii este reprezentantul întregii
universităŃi, inclusiv al liniei maghiare, de aceea cerem ca declaraŃiile şi opiniile sale să
nu conŃină elemente care pun linia maghiară într-o lumină defavorabilă.
Considerăm că rezolvarea tuturor acestor probleme este în interesul întregii
universităŃi, deoarece conduce la formarea unor structuri şi modalităŃi de funcŃionare
menite să slujească principiile unei funcŃionări eficiente, performante şi competitive.
Rugăm organismele şi organele de conducere ale universităŃii să-l considere
partener pe prorectorul liniei maghiare şi să-l sprijine în munca sa plină de
responsabilităŃi, în reprezentarea intereselor liniei maghiare şi servirea intereselor întregii
universităŃi.
Cluj, 24 ianuarie 2007
În numele reprezentanŃilor aleşi ai liniei de studiu maghiare:
Conf. univ. dr. Magyari Tivadar, candidat pentru funcŃia de prorector

