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LAUDATIO 

în onoarea Profesorului Universitar Emerit dr. Mihail Megan  

cu ocazia decernării distincţiei universitare de  

PROFESOR HONORIS CAUSA 

al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca 

 

Stimate Domnule Preşedinte al Senatului, 

Onorate Domnule Rector, 

Stimată doamnă Prorector, Stimate domnule Prorector, 

Dragi colegi şi invitaţi, 

 

 Evidenţierea unei personalităţi ştiinţifice din domeniul universitar este deopotrivă o provocare şi o 

onoare pentru mine. La cei 70 de ani împliniţi recent, biografia profesorului Mihail Megan se poate scrie 

din mai multe perspective. Nu primează pragul simbolic al anilor împliniţi ci experienţele reflectate de 

densitatea vieţii trăite, sau, citându-l pe Abraham Lincoln: nu contează anii din viaţa ta, ci viaţa din anii 

tăi. Viaţa bogată a domnului profesor este trăită în aerul tare al matematicii care însumează activitate 

ştiinţifică, didactică şi managerială.  

 Profesorul universitar Mihail Megan s-a născut la 2 ianuarie 1947 în satul Zegaia, comuna 

Prunişor, judeţul Mehedinţi. Absolvă în 1969 Facultatea de Matematică-Mecanică, specialitatea 

Matematică a Universității din Timișoara. Prin repartiție națională care s-a desfășurat în Cluj, în acelaşi an 

devine asistent la Catedra de Analiză Matematică a facultăţii absolvite. Între 1973 - 1977 urmează studii 

doctorale în domeniul Matematică sub îndrumarea profesorului universitar doctor Mircea Reghiş. În 1977 

devine doctor în matematică, teza având titlul Comportări asimptotice şi controlabilitate la ecuaţii 

diferenţiale liniare. Parcurge toate treptele academice: lector (1977 – 1990), conferenţiar universitar (1990 

– 1992), profesor universitar (1992 – 2012), în prezent fiind profesor universitar emerit la Departamentul 

de Matematică al Universităţii de Vest din Timişoara. De asemenea, din 1990 devine conducător de 

doctorat şi are în prezent un palmares de excepţie – 34 de doctoranzi au finalizat cu succes studiile 

doctorale, unii dintre aceştia primind ulterior o largă recunoaştere internaţională. 

 Activitatea ştiinţifică o putem aprecia prin prisma următoarelor realizări. Profesorul emerit Mihail 

Megan a elaborat 6 monografii şi peste 180 de articole ştiinţifice dintre care 48 sunt publicate în reviste 

aflate pe platforma Thomson-Reuters. Valoarea acestor publicaţii este ilustrată cel mai bine de numărul 
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citărilor acumulate, şi anume peste 1050 dintre care peste 300 în reviste cotate ISI – Web of Science. 

Doresc să menţionez câţiva dintre colaboratorii apropiaţi ai domnului profesor: Adina Luminiţa Sasu, 

Bogdan Sasu, Codruţa Stoica, Petre Preda, Constantin Buşe, Traian Ceauşu, Larisa Buliga, Antonio Benta, 

Nicolae Lupa, Cezar Silva, Nicolae Marian Seimeanu. Totodată aceste colaborări dovedesc altruismul 

cercetătorului ştiinţific pe care-l omagiem azi. Am observat că lucrarea profesorului Mihail Megan scrisă 

împreună cu cei mai apropiaţi discipoli ai săi, profesorii Luminiţa Sasu şi Bogdan Sasu, publicată în 

jurnalul Discrete and Continuous Dynamical System a fost citată în peste 70 de publicaţii. A fost director 

la 3 granturi CNCSIS tip A precum şi la grantul PN II IDEI 1080, desfăşurate în perioada 1999 – 2011. A 

fost responsabil din partea Universităţii de Vest din Timişoara al proiectului POSDRU vizând formarea 

cadrelor didactice şi a studenţilor în vederea creării de competenţe performante şi practice pentru piaţa 

muncii. Profesorul emerit Mihail Megan este fondator şi editor din 1994 al seriei de Preprinturi Seminarul 

de analiză matematică şi aplicaţii în teoria controlului. Numele Domniei sale se regăseşte în bordurile a 9 

reviste de specialitate din domeniul matematică. Până în prezent, a participat cu comunicări la 50 de 

conferinţe naţionale şi 45 de conferinţe internaţionale. Printre cele mai recente conferinţe internaţionale se 

numără cele desfăşurate în Atena (2009), Rhodos (2010), Barcelona (2010), Vienna (2012), Kos (2012), 

Coimbra (2014). 

 Recunoaşterea activităţii ştiinţifice de excepţie este dovedită de participarea în 45 comisii de 

doctorat, în 6 comisii de abilitare, şi în peste 45 de comisii de concurs pentru ocuparea unor posturi de 

conferenţiar sau profesor la universităţile din Timişoara, Cluj-Napoca, Bucureşti, Iaşi, Craiova. Profesorul 

emerit Mihail Megan a avut mobilităţi în Bulgaria (la Varna), Polonia (la Katovice şi Varşovia), Franţa (la 

Bordeaux, Lyon, Nisa, Clermont-Ferrand), Algeria (la Alger şi Oran), Portugalia (la Covilho), Italia (la 

Trento). Viaţa profesorului emerit Mihail Megan fiind trăită cu maximă intensitate în spiritul datoriei 

împlinite, merită nu numai atenţia contemporanilor ci şi recunoştinţa lor. În ultimii 20 de ani, Profesorul a 

obţinut 7 distincţii reprezentând diplome de excelenţă, diplome de onoare, medalii jubiliare.  

 Activitatea didactică a profesorului Mihail Megan se poate caracteriza sintetic în capacitatea sa de 

a preschimba oglinzile multor tineri în ferestre deschise. Domnia sa a elaborat 23 de cursuri şi culegeri de 

probleme publicate la Tipografia Universităţii din Timişoara, 11 cărţi şi culegeri de probleme pentru 

studenţi publicate în edituri acreditate, 13 cărţi şi 14 articole, lucrări metodice, pentru profesorii şi elevii 

din învăţământul preuniversitar. A fost editor al Conferinţelor Naţionale de Analiză Matematică şi 

Aplicaţii (2000, 2006) şi respectiv al Societăţii de Ştiinţe Matematice din România (2005).  

În cei 47 de ani de activitate la Universitatea de Vest din Timişoara, de la tribuna amfiteatrelor şi 

laboratoarelor, a avut harul de a modela suflete şi a ilumina minţile a zeci de generaţii, acestea apreciind 

ţinuta academică şi conştiinciozitatea cu care şi-a îndeplinit misiunea de dascăl.  
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Locuţiunea latină Nomen est omen în traducere literală (cuvânt cu cuvânt) ar fi “numele este un 

destin”. În traducere mai nuanţată ar fi “numele te reprezintă” şi o putem rosti cu certitudine vorbind 

despre Mihail Megan, una dintre personalităţile academice reprezentative ale învăţământului superior de 

matematică.  

Experienţa managerială şi de evaluare academică derivă din următoarele: prodecan al Facultăţii 

de Ştiinţe ale Naturii (1981 – 1990), decan al Facultăţii de Matematică (1996 – 2004), prorector al 

Universităţii de Vest (2004 – 2008), director al Departamentului de Matematică (2008 – 2012). De 

asemenea, a fost membru în Comisia de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii din cadrul CNCSIS (1997- 2007) 

şi membru în Comisia de Matematică a CNATDCU din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării 

Ştiinţifice (2013 – 2016) numit în prezent Ministerul Educaţiei Naţionale. Profesorul emerit Mihail Megan 

este membru în Comisia de Experţi Permanenţi, Secţia Ştiinţe Exacte şi Ştiinţe ale Naturii din cadrul 

ARACIS (din 2006 până în prezent). Astfel, alături de calitatea de a fi un prolific cercetător ştiinţific, 

profesorul emerit Mihail Megan este un responsabil şi eficient manager universitar. Din anul 2007 este 

membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Secţia Ştiinţe Matematice. 

Sunt conştient că ceea ce am citit conţine numeroase date numerice. Paradoxal, trebuie să 

acceptăm că elementele cantitative măsoară într-un mod specific calitatea profesională a unui cadru 

universitar.  

Dincolo de acestea, putem vorbi de Omul Mihail Megan care şi-a pus deopotrivă amprenta pe 

formarea segmentului de educaţie matematică şi pe cei care au avut şansa să lucreze cu Domnia sa, 

desăvârşindu-și în mod exemplar vocaţia de formator. Este omul pragmatic şi consecvent care cultivă 

prieteniile intelectuale. O astfel de prietenie a fost dezvoltată de profesorul Megan cu colectivul facultății 

noastre. Reperele colaborării s-au concretizat în timp pe mai multe direcții: face parte din Editorial Board 

a două reviste editate de facultate, a fost membru în Comitetul Științific al multor conferințe internaționale 

organizate de facultatea noastră, a fost membru în trei comisii de abilitare și în peste 20 de comisii de 

doctorat desfășurate sub egida Școlii Doctorale de Matematică și Informatică a Universității Babeș – 

Bolyai. Este demn de subliniat că din 1971 profesorul Mihail Megan a participat anual la conferințele 

organizate de facultatea noastră coordonate de regretatul academician Tiberiu Popoviciu și ulterior de 

profesorul I. A. Rus. De asemenea, noi am beneficiat constant de bogata sa experiență managerială și de 

evaluare academică. 

La încheierea acestui scurt popas printre realizările profesorului emerit Mihail Megan, îi urăm 

sănătate, putere, voinţă şi iubire şi-i mulţumim pentru onoarea pe care ne-o acordă prin intrarea în corpul 

profesoral onorific al Facultăţii de Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din 

Cluj-Napoca. 

Prof.dr. Octavian Agratini 


