UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE

COMUNICAT

Conducerea Facultății de Limbi și Literaturi Străine, reprezentată de echipa decanală,
care subsemnează, întrunită în ziua de 10 decembrie 2014 în ședința Consiliului de Coordonare,
a dezbătut împreună cu reprezentanţii conducerii actuale a Asociației Studenților din Facultatea
de Limbi și Literaturi Străine - Universitatea din București (prescurtat, ASLS-UB), situația
prezentată de d-l Gabriel Alexandru Streinu, președinte încă în funcție al ASLS-UB, sub forma
scrisorii sale deschise, adresate pe cale electronică, în data de 9 decembrie 2014, Senatului
Universității din București, Domnului Rector al Universității din București, Domnului Decan al
Facultății de Limbi și Literaturi Străine și întregului corp academic al Universității.
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, una dintre cele mai prestigioase și permanent
atractive unități de învățământ superior din cadrul Universității din București, își asumă
responsabilitatea oricărei deficiențe survenite, accidental sau nu, în cadrul procesului de
învățământ care se desfășoară sub auspiciile sale, în oricare dintre sediile facultății și în oricare
dintre spațiile de învățământ care nu îi aparțin de drept, dar în care își desfășoară activitatea prin
cedarea temporară a acestora.
Conducerea facultății noastre consideră legitime aspirațiile studenților săi, indiferent de
afilierea lor, precum şi a cadrelor didactice, spre condiții normale și decente de studiu şi de
muncă, de activitate didactică și extradidactică, spre normalitate a vieții petrecute în facultate,
respectiv în spațiile de învățământ oferite.
La rândul său, conducerea facultăţi, cu sprijinul conducerii Universității din București, se
implică în rezolvarea cât mai rapidă a acelor deficiențe care ţin de resortul FLLS şi UB,
semnalate în scrisoarea deschisă sus-menționată, pentru ca spațiile de învățământ puse la
dispoziție să respecte standardele unui învățământ superior european de calitate, dintre care
amintim, ca fundamentale și, totodată, elementare: gradul de securitate anti-seismică al
imobilelor, starea lor igienică, gradul de confort termic, independența față de orice factor de
climă (ploi, ninsori, ger, îngheț, dezgheț, polei etc.), confortul de spațiu ca libertate de mișcare.
Ne afirmăm convingerea că experiențele traumatizante, atât pentru studenți, cât și pentru
întregul corp profesoral și pentru colegii din aparatul didactic auxiliar și din sectorul
administrativ, experiențe prin care am trecut cu toții, fără excepție, în trecutul mai mult sau mai
puțin apropiat, nu se vor putea elimina definitiv decât pe calea comunicării permanente,

neîntrerupte, deschise și totale între factorii educaționali implicați: cadre didactice, studenți,
conducerea facultății (prin organismele sale), conducerea Asociației Studenților, personal
didactic auxiliar și nedidactic, conducerea Universității, direcțiile și serviciile administrative ale
acesteia.
Semnalarea la timp, direct și imediat, către conducerea facultății, a apariției sau existenței
oricărei deficiențe sau perturbări, indiferent de natura, intensitatea sau durata acesteia, de către
oricare dintre membrii corpului universitar - cadre didactice, studenți, alte categorii de personal
angajat -, reprezintă, în opinia noastră, premisa obligatoriu necesară a soluționării problemelor
apărute și aduse la cunoștința factorilor responsabili din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine
a Universității din București, iar, în perspectivă, pentru ameliorarea decisivă și definitivă a
condițiilor de muncă și de viață în facultatea despre care s-a spus, pe drept cuvânt, că este o miniuniversitate.
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