Proces-verbal
Încheiat astăzi, 17 noiembrie 2014, în ședința Consiliului Profesoral al Facultății de Litere,
Universitatea din București. La ședință participă 21 de membri.
Ordinea de zi a ședinței este următoarea:
1. Validarea rezultatelor alegerilor studențești, turul al II-lea.
2. Propunere de modificare a probei de admitere, ciclul de licență, 2015.
3. Tematica examenului de licență 2015. Ghidul licenţei. Planul editorial 2015.
4. Validarea propunerilor pentru numirea responsabililor secțiunilor Centrului de Studii
Românești.
5. Reorganizarea site-ului facultății, construcţia bazei de date despre alumnii facultății.
6. Acreditarea revistei Analele UB – seria LLR.
7. Schimbarea denumirii sălii Iorgu Iordan (existentă şi la FLLS).
8. Diverse.

1. Validarea rezultatelor alegerilor studențești, turul al II-lea.
Dl. conf. univ. Cristian Moroianu, prodecan al Facultății de Litere, informează membrii
Consiliului că alegerile studențești se vor relua în tururi succesive, pentru că nici în turul al IIlea nu a fost cvorum (15% + 1).
Dna. Decan, conf. univ. dr. Ioana-Valentina Murăruș, informează că dl. Gheorghe
Velcea, student în anul I la Științele Informării și Documentării, a depus la decanat (și, în
copie conformă, la Ministerul Educației) o contestație privind organizarea alegerilor. Dna.
Decan explică succint că ASLUB a devenit organizator al alegerilor conform art. 20 al
regulamentului de organizare.

2. Proba de admitere 2015
Dna. Decan sintetizează punctele de vedere exprimate de departamente:
Departamentul de Lingvistică și cel de Științe ale Comunicării pledează pentru testarea
capacităților de comunicare (înțelegere de text, redactare cu număr fix de cuvinte). Colegii
de la Departamentul de Științe ale Comunicării au decis eliminarea testului de limbă străină.
Departamentul de Studii Literare consideră că o formă potrivită de evaluare a candidaților ar
fi scrisoarea de intenție; Departamentul de Studii Culturale (ambele colective) apreciază
drept potrivită actuala modalitate de admitere; colegii din Departamentul de Științe
Administrative aleg tot formula scrisorii de intenție, dar își manifestă acordul cu orice alegere
a majorității.

Dna. Decan apreciază că, administrativ, criterii divizate de admitere ar complica
lucrurile și ar conduce la pierderi de candidați, apoi propune prelungirea discuțiilor până la
consiliul din decembrie. La întrebarea dnei. lector univ. Helga Oprea despre modalitățile de
evaluare a scrisorii de intenție, dna. Decan precizează că nu există încă un algoritm pentru
nici una dintre formele de admitere. Opinia personală a domniei-sale este că forma de
evaluare prin scrisoarea de intenție e absolut nerelevantă și că introducerea testului nu ar
duce la o prăbușire a efectivelor de înscriși.
Dl. conf. univ. Cristian Moroianu insistă asupra uniformizării probei de admitere,
oricare ar fi ea, și adaugă că, în ultimele sesiuni de admitere, mulți candidați au declarat
deschis că ar fi dorit o probă de selecție inițială.
Dna. prof. univ. Andra Vasilescu precizează că scopul acestei probe e să ierarhizeze,
nu să admită/respingă. Scrisoarea de intenție implică dificultăți de structurare: mulți liceeni
nu știu să o facă, deci se duc la altcineva să o scrie. Domnia-sa propune ca fiecare
departament să redacteze câteva modele de test.
Dna. prof. Mihaela Constantinescu, director al Departamentului de Studii Culturale,
explică decizia de a păstra formula actuală de admitere prin dorința de a apăra specificul
departamentului și fluxul de candidați, în condițiile în care specializarea e prezentă în mai
multe facultăți bucureștene. Ceea ce ar fi mai profitabil pentru viitorii noștri studenți ar fi un
test de limbă străină.
Dl. Alexandru Fieroiu, reprezentant al studenților în Consiliu, propune implementarea
unui test de admitere care să aibă, la început, o pondere mică din nota finală.
Pentru dl. conf. univ. Mircea Vasilescu, directorul Departamentului de Studii Literare,
introducerea unei probe de admitere ar trebui precedată de un proces de estimare a
riscurilor și eventualelor pierderi de efective, precum și de o perioadă de testare a variantelor
de subiecte. Dna. prof. univ. Adriana Stoichițoiu propune, la acest punct al discuției, simulări
ale testelor la clasele a XI-a și a XII-a din liceele unde există stagii de practică pedagogică
pentru studenții noștri. Domnia-sa adaugă că un test ideal ar trebui să includă obligatoriu o
dictare, precum și un mini-test de limbă străină.
Dna. conf. univ. Oana Iucu atrage atenția că departamentele trebuie să țină seama
de specificul disciplinei și să stabilească un nivel de dificultate în concordanță.
Alți membri ai Consiliului reiterează luările de poziție de până acum: posibilitatea ca
un test de admitere, chiar și prietenos, să provoace scăderi ale efectivelor de înscriși,
dificultatea de a ajunge la o probă unică, răspunzând cerințelor tuturor programelor de studii
(chiar dacă toți candidații posedă, la sfârșitul clasei a XII-a, un set comun de competențecheie), publicarea pe site a modelului/modelelor de teste, imediat ce acestea vor fi gata.
Membrii Consiliului își manifestă acordul de a ajunge la o decizie definitivă în ședința din
luna decembrie.

3. Tematica examenului de licență 2015. Ghidul licenţei. Planul editorial 2015.
Dna. conf. univ. Oana Fotache, prodecan al Facultății de Litere, invită
departamentele să trimită variantele modificate ale tematicii de licență până la următoarea
ședință de consiliu. Ghidurile de redactare a lucrării de licență se vor reposta pe grupurile
studențești.
Dna. conf. univ. Cristina Popescu, prodecan al Facultății de Litere, informează
membrii Consiliului despre noul proces editorial al EUB: Editura Universității va alege din
listele de referenți, organizate pe domenii, pe care le vor furniza departamentele facultăților;
publicarea va dura mai mult decât până acum, pentru că toate textele vor fi trecute printr-un
soft antiplagiat; prin contract, autorii se obligă să nu pună în circulație un fișier format .pdf
cu însemnele editurii, chiar dacă manuscrisul e publicat în regie proprie.
4. Validarea propunerilor pentru numirea responsabililor secțiunilor Centrului de
Studii Românești.
Dna. Decan citește lista propunerilor de responsabili ai secțiunilor CSR: LLR ca LLS –
conf. univ. Cristian Moroianu; Relația cu lectoratele și cercetare – prof. univ. Andra
Vasilescu; Masterat internațional (studii românești, zonale) – prof. univ. Liviu Papadima;
Revista Romanian Studies Today – propunere încă neconfirmată de către departamente.
Membrii Consiliului sunt în unanimitate de acord cu cele trei propuneri.
5. Reorganizarea site-ului facultății, construcţia bazei de date despre alumnii
facultății.
Dna. Decan informează membrii Consiliului că dra. Cristina Nicolae, masterandă la
Facultatea de Matematică, și-a ales ca temă de disertație chiar gestionarea site-ului
Facultății de Litere și, în acest moment, așteaptă acordul coordonatorului de lucrare.
Dra. Andreea Nițu, responsabil RP al facultății, prezintă etapele procesului de
construcție a bazei de date despre alumnii FL: documentare asupra structurilor din facultăți
occidentale, colaborarea cu secretariatul pentru date de contact ale generațiilor ce au
absolvit în perioada 2002-2007; colaborare cu studenți de la SID, aflați în stagiul de practică,
pentru lucrul în arhivele 2008-2010; cercetare în rețelele media (Facebook și LinkedIn).
Dl. lector univ. Miroslav Tașcu-Stavre adaugă că una dintre absolventele specializării
Studii Europene a avut ca subiect al tezei de licență exact profilul absolvenților RISE/SE din
1998 încoace, ceea ce poate servi ca resursă bibliografică pentru baza de date a alumnilor.

6. Acreditarea revistei Analele UB – seria Filologie
Dna. Decan îi mulțumește public dnei. prodecan Cristina Popescu pentru inițierea unei
colaborări cu serviciul baze de date al BCU, prin dna. asist. dr. Gabriela Jurubiță, colaborare
care are drept scop includerea AUB în baze de date internaționale. Aceasta, se speră, va
duce la reclasificarea CNCSIS a revistei, care acum se află în categoria C.
7. Denumirea sălii Iorgu Iordan
Membrii Consiliului votează astfel: sala 315 va purta numele lui D. Caracostea, iar sala 204,
pe acela al lui T. Hristea.
8. Diverse
Membrii Consiliului sunt de acord cu următoarele propuneri:
a. Dna. prof. univ. Adina Berciu, care împlinește vârsta de pensionare la 17 iunie, să
rămână în activitate până în 1 octombrie 2015.
b. Solicitarea dnei. prof. univ. Camelia Stan, ca UB să fie de acord să achite taxa
examenului de abilitare, să fie trimisă către Consiliul de Administrație.
c. Asistenții cu doctorat de la Departamentul de Studii Literare să coordoneze lucrări de
licență.
Dna. Decan citește lista personalului care a primit aviz favorabil pentru a desfășura
activități în regim de plata cu ora (Anexa 7) de la Departamentul de Studii Literare,
Departamentul de Studii Culturale, Departamentul de Științe ale Comunicării, Centrul de
Studii Ebraice și Centrul de Studii Românești. Membrii Consiliului își exprimă acordul
unanim.
Dna. Decan precizează că subvenția pentru dezvoltare personală, în cuantum de 700 de
lei, se acordă la cerere; persoanele doritoare sunt rugate să își anunțe cât de repede
intenția, pentru a se alcătui o comisie de primire a respectivelor cereri.

Întocmit de lector dr. Magdalena Răduță

