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Joi, 24 martie 2016, în cadrul Universității Româno-Germane din Sibiu a avut loc 

Ședința solemnă a Senatului Universitar de acordare a titlului academic onorific de 

„Doctor Honoris Causa” al Universității, domnului Gl.bg. prof.univ.dr.ing. Ghiță Bârsan, 

Rectorul Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu. Ședința a fost 

condusă de președintele Senatului Universitar, prof.univ.dr. Hortensia Gorski și de 

rectorul Universității în mandatul 2012-2016, prof.univ.dr. dr.h.c. Gheorghe Bichicean.  

Prof.univ.dr.ing. Ghiță Bârsan a fost însoțit la acest eveniment de membri de 

seamă ai comunității academice din cadrul Academiei Forțelor Terestre „Nicolae 

Bălcescu” din Sibiu, delegația sa fiind formată din prorectori, decani, șefi de 

departament, cadre didactice și personal administrativ, care au fost alături la acest 

moment de recunoaștere a activității deosebite desfășurate până în prezent de către 

rectorul Academiei Forțelor Terestre din Sibiu.  

Ședința solemnă a Senatului universitar s-a bucurat de o asistență deosebită, 

fiind prezenți la acest eveniment membrii comunității academice din cadrul Universității 

Româno-Germane din Sibiu, precum și numeroși reprezentanți ai instituțiilor publice din 

Sibiu, printre care amintim: Excelența Sa, doamna Consul Judith Urban (Consulatul 

Germaniei la Sibiu), prefectul județului Sibiu Cristian Vasile Roman, secretarul Județului 

Sibiu Mihaella Cristina Linde, Președintele de onoare al FDGR Dr. Paul Philippi, 

inspectorul șef ISU Sibiu Colonel Laurențiu-Cosmin Balcu, domnul inspector șef 

Francisc Szombatfalvi-Török din partea ITM Sibiu, directorul Colegiului Agricol „D. P. 

Barcianu” din Sibiu, Viorel Muguraș Popescu și mulți alții. De asemenea, au fost 

prezenți și reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior din Sibiu, precum 

prof.univ.dr. Liviu Mihăescu, decanul Facultății de Științe Economice din cadrul 

Universității „Lucian Blaga” din Sibiu sau prof.univ.dr. Ion Velcea, decan fondator al 

Facultății de Geografia Turismului din Sibiu. 

Ceremonia de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa a avut loc în 

Auditorium „Antonie Iorgovan” al Universității Româno-Germane din Sibiu. Ședința 

solemnă a fost deschisă de președintele Senatului universitar, doamna prof.univ.dr. 

Hortensia Gorski, fiind rostit apoi cuvântul de Laudatio în cinstea domnului Gl.bg. 

prof.univ.dr.ing. Ghiță Bârsan, de către rectorul Universității, prof.univ.dr. dr.h.c. 

Gheorghe Bichicean. În cadrul acestui moment, au fost evidențiate meritele și 

rezultatele deosebite ale activității derulate până în prezent de către Gl.bg. 



 

prof.univ.dr.ing. Ghiță Bârsan în domeniul învățământului superior militar, al cercetării 

științifice, în dezvoltare, inovare, inventică, precum și în ceea ce privește activitatea de 

management educațional. 

 În cadrul acestei ședințe, i-au fost conferite domnului Gl.bg. prof.univ.dr.ing. 

Ghiță Bârsan Diploma care atestă titlul de Doctor Honoris Causa al Universității 

Româno-Germane din Sibiu, Pașaportul însoțitor al acesteia și ținuta aferentă titlului 

academic onorific. 

În continuare, rectorul Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, 

prof.univ.dr.ing. Ghiță Bârsan a preluat cuvântul de recepție și mulțumire a recunoașterii 

activității sale, iar în încheierea discursului său a înmânat noului rector, doamna 

conf.univ.dr. Elisabeta Boțian, fanionul Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” 

din Sibiu. Ședința solemnă a Senatului Universitar a fost încheiată de președintele 

Senatului universitar, prin intonarea imnului Gaudeamus. 

Acordarea acestui titlu academic onorific al Universității Româno-Germane din 

Sibiu domnului prof.univ.dr.ing. Ghiță Bârsan reprezintă o apreciere și recunoaștere a 

carierei sale academice și a excelenței în managementul universitar, în activitatea 

academică, științifică și de cercetare deosebită. Conferirea acestui titlu constituie 

totodată o întărire a legăturii strânse de colaborare între cele două instituții de 

învățământ superior și o recunoaștere a sprijinului constant acordat de-a lungul anilor 

Universității Româno-Germane din Sibiu. 


