Proces-verbal
Încheiat astăzi, 1 iulie, în ședința consiliului profesoral al Facultății de Litere. Participă 22 de
membri ai consiliului.
Dna. Decan Ioana-Valentina Murăruș prezintă ordinea de zi a ședinței:
1. validarea comisiilor de concurs pentru posturile didactice;
2. avizarea unor proiecte de cercetare pentru prezentarea lor în competiția de finanțare UB;
3. calendarul admiterii la ciclul de licență și masterat.
Dna. Decan cere consiliului să valideze componența fiecărei comisii de concurs
didactic (vezi anexa). Consiliul validează în unanimitate componența comisiilor.
La punctul 2 al ordinii de zi, dna. conf. dr. Adela Rogojinaru prezintă organigrama
unui proiect de cercetare POSDRU, axa prioritară 1, DMI 1.2, ce va fi propus la selecția
internă pentru cofinanțare a Universității din București: Adaptarea programelor de studii
universitare la Cadrul Național al Calificărilor pentru domeniul de studiu Științe ale
Comunicării și crearea unei rețele virtuale în vederea îmbunătățirii interacțiunii cu
mediul de afaceri pentru a susține dezvoltarea economică și socială. Proiectul, care se
va desfășura în perioada ianuarie 2014 – noiembrie 2015, va fi realizat în parteneriat de
către Universitatea din București (lider de parteneriat), SNSPA (Facultatea de Comunicare și
Relații Publice) și Universitatea „Al. I. Cuza” (Facultatea de Filozofie și Științe SocialPolitice). Obiectivele majore ale proiectului privesc îmbunătățirea sistemului de învățământ
superior prin dezvoltare, îmbunătățire și adaptare curriculară și creșterea relevanței
programelor de studii prin acțiunii inovatoare destinate asigurării calității procesului
educațional și adaptării lui la exigențele pieței muncii. Produsul final este o platformă virtuală
în care să se întâlnească cele trei părți interesate: absolvenții, cadrele didactice și
angajatorii. Proiectul, cu un buget de aprox. 400 000 de euro, va fi unul de cercetare
aplicată.
Consiliul votează în unanimitate pentru prezentarea la selecție a proiectelor
menționate.
Dna. lector dr. Laura Mesina prezintă succint al doilea proiect de cercetare
POSDRU/161/2.1/G: SOCIUS – Servicii de orientare, consiliere și îndrumare a
studenților pentru carieră în științe sociale, arte și științe umaniste, în care
Universitatea din București este lider de parteneriat (Partener 1: Universitatea de Arhitectură
și Urbanism „Ion Mincu”, partener 2: asociația TeamWork). Grupul țintă este reprezentat de
circa 300 de studenți de la departamentele de Comunicare și Relații Publice, respectiv Studii
Culturale. Plafonul de buget este de aprox. 400 000 de euro. Din cele 18 luni de desfășurare

a proiectului (octombrie 2014-martie 2015), 12 luni vor fi acordate stagiilor de practică
propriu-zise. Părțile implicate vor fi coordonatori de practică, coordonatori de masterate
(angajați drept consilieri externi), tutori din mediul extern.
Consiliul votează în unanimitate pentru prezentarea la selecție a proiectelor
menționate.
Discuțiile de la ultimul punct al ordinii de zi privesc organizarea sesiunii de admitere
din vară (licență și masterat). Dl. conf. univ. Cristian Moroianu, președintele comisiei de
admitere, precizează că toate informațiile despre admitere sunt afișate pe site
(www.unibuc.ro și www.litere.ro) și la secretariatul facultății. Membrii comisiei au confirmat
participarea pentru întreaga perioadă, iar ghidul admiterii este disponibil on-line.
Întocmit de Asist.dr. Răduță Magdalena

