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Ceremonia de decernare a titlului de 

PROFESOR HONORIS CAUSA 

d-lui prof.univ.dr. Mihail MEGAN 

-profesor emerit al Universităţii de Vest Timişoara- 

 

Stimate domnule Preşedinte al Senatului, 

Stimată doamnă Prorector, Stimate domnule prorector, 

Stimaţi colegi decani şi prodecani, 

Dragi colegi şi invitaţi, 

 

este o deosebită onoare şi o mare bucurie să deschid acum ceremonia de 

decernare a titlului onorific de Profesor Honoris Causa al Universităţii Babeş-

Bolyai d-lui profesor universitar dr. Mihail Megan, profesor emerit al Universităţii 

de Vest din Timişoara.  

Imi face o plăcere deosebită să salut o foarte importantă delegaţie a 

Universităţii de Vest din Timişoara venită la Cluj pentru acest eveniment: prof.dr. 

Viorel Negru-Preşedintele Senatului UVT, conf.dr. Dan Comănescu-Pro-decan al 

Facultăţii de Matematică şi Informatică, prof.dr. Bogdan Sasu-Directorul 

Departamentului de Matematică, prof.dr. Luminiţa Sasu-Directorul Şcolii 

Doctorale de Matematică de la Facultatea de Matematică şi Informatică, profesor 

Zeno Blajovean-Inspector Şcolar de Matematică ISJ Timiş şi profesor Nicolae 

Seimeanu, director adjunct al Liceului "Carmen Sylva" din Timişoara. Alături de 

noi se află de asemenea şi familia d-lui profesor Megan.  
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Le mulţumesc pentru bucuria pe care ne-o fac astăzi, prezenţi fiind la acest 

eveniment important din viaţa facultăţii noastre. 

Pornită din iniţiativa Departamenului de Matematică de la facultatea noastră, 

propunerea de onorare a activităţii cu totul deosebite a profesorului Mihail Megan 

a fost aprobată în unanimitate de către Consiliul facultăţii noastre. După avizarea în 

Consiliul de Administraţie al UBB, propunerea a fost de asemenea aprobată în 

Senatul Universităţii din luna decembrie 2016. Se cuvine să mulţumesc aici, în 

chip deosebit, preşedintelui Senatului Universităţii noastre, părintele profesor univ. 

dr. Ioan Chirilă pentru sprijinul deosebit oferit şi cu această ocazie. 

Profesorul Megan şi-a dedicat întreaga activitate Universităţii din Timişoara. 

A fost student, doctorand şi cadru didactic al acestei universităţii, însumând (din 

1964 - an în care intră pe porţile facultăţii ca şi student şi până astăzi) aproape 53 

de ani de activitate neîntreruptă în cadrul universităţii timişorene.  

Dascăl desăvârşit, cercetător prolific şi cu rezultate relevante şi consistente 

în domeniul teoriei calitative a sistemelor dinamice, teoriei controlului  şi analizei 

matematice, profesorul Mihail Megan a contribuit în mod decisiv la formarea şi 

dezvoltarea Şcolii Timişorene de Matematică. Din această perspectivă, profesorul 

Megan este exemplul elocvent al proverbului românesc “Omul sfinţeşte locul”.   

Dincolo de aceste aspecte ce ţin de meseria noastră, am descoperit, în toţi 

aceşti ani, pe omul Megan, colegul şi prietenul facultăţii noastre, cel care a fost 

alături de noi şi la bine şi la greu, omul care ne-a sprijinit necondiţionat şi în mod 

entuziast în multe proiecte în care pornisem. In plus, am avut în domnia-sa un 

sfătuitor excelent şi un om de la care am învăţat foarte multe despre ceea ce e bine 

incerci să faci în viaţă, dar şi ceea ce trebuie să eviţi a face. 

 Cu circa 8 luni în urmă, mai exact pe 9 iunie 2016, ne aflam în această sală 

la evenimentul prilejuit de ceremonia de acordare a titlului onorific de Profesor 

Honoris Causa d-lui profesor Ştefan Măruşter, de asemenea profesor emerit al 

Universităţii de Vest din Timişoara. Spuneam cu acel prilej că (citez):  

“Intre facultăţile noastre s-au stabilit şi menţinut de-a lungul anilor relaţii 

excelente de colaborare şi sprijin reciproc, atât pe probleme ce ţin de procesul 
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didactic, cât şi pe aspectele colaborării ştiinţifice bilaterale. S-a cooperat eficient şi 

la un nivel înalt de performanţă atât cu matematicienii cât şi cu informaticienii 

timişoreni. Fără să rostesc cuvinte mari, susţin fără nicio teamă de a greşi, că avem 

cei mai buni prieteni şi colaboratori din ţară la Facultatea de Matematică și 
Informatică din  Universitatea de Vest din Timişoara.”  

Cuvintele sunt la fel de actuale şi în plus aş mai dori să adaug doar faptul că 

la acestă relaţie cu totul specială între colectivele noastre, un rol important, chiar 

decisiv l-a avut profesorul Mihail Megan. 

 Cluj-Napoca, 3 martie 2017 

Decan, 

Prof.dr. Adrian Petruşel 


