Proces-verbal
al ședinței Consiliului Facultății de Litere,
11 aprilie 2016
Încheiat astăzi, 11 aprilie 2016, în ședința Consiliului Profesoral al Facultății de Litere,
Universitatea din București. La ședință participă 27 de membri (dintre care 6 studenți).
Ședința de Consiliu este condusă de prof. dr. Emil Ionescu, Decanul Facultății de Litere. Dl. Decan
face precizări cu privire la ordinea de zi și la aspecte legate de vot și de organizarea discuțiilor. Se
propune respectarea unui interval de cincisprezece minute pentru discutarea fiecărei probleme de pe
ordinea de zi. Propunerea este unanim acceptată.
Membrii Consiliului sunt informați în legătură cu solicitarea domnului Rector și a conducerii UB
de a fixa o întâlnire, care să preceadă semnarea contractului cu Facultatea de Litere. Dl. Decan
avansează două propuneri în acest sens:
a. să fie convocat un Consiliu extraordinar pentru 25.04.2016,
b. întâlnirea să aibă loc odată cu ședința normală de Consiliu, pe 09.05.2016.
În favoarea primei propuneri se înregistrează 13 voturi, în timp ce a doua propunere înregistrează 9
voturi. Ca urmare, se decide întrunirea Consiliului pe 25.04.2016, în ședință extraordinară.
Ordinea de zi:
1. prezentarea calendarului alegerilor pentru locurile vacante în Comisiile departamentelor și
pentru funcția de director al Departamentului de Științe ale Comunicării,
2. modificări în comisiile de specialitate ale Facultății de Litere,
3. prezentarea și avizarea metodologiei de admitere iulie/septembrie 2016,
4. prezentarea în sinteză a Planului strategic 2016-2020 al Facultății de Litere,
5. informare privind ședința Consiliului de Administrație al UB (1-3 aprilie 2016, Sinaia),
6. informare privind stadiul de pregătire al Săptămânii masteratelor și al ZPD,
7. informare privind consursul de burse Erasmus (votarea noului reprezentant ERASMUS al
Facultății de Litere și validarea comisiei de concurs),
8. luarea unei decizii privind ședința Consiliului Facultății de Litere destinată prezentării planului
managerial al Rectorului și al echipei de conducere a UB,
9. Diverse
1.

Alegeri

Departamentul de Studii Literare, prin persoana dlui prof. univ. dr. George Ardeleanu, informează
Consiliul cu privire la alegerile organizate pentru locurile rămase vacante prin retragerea dnei conf. dr.
Oana Fotache Dubălaru și a dnei lector dr. Magdalena Răduță. Astfel, a existat o singură candidatură,
a dlui asist. dr. Bogdan Tănase, validată cu 21 de voturi pentru. Se precizează că va fi nevoie de o
nouă rundă de alegeri pentru încă un loc.
Dna prodecan Cristina Bogdan reamintește că este nevoie de o rundă nouă de alegeri și pentru
desemnarea directorului Departamentului de Științe ale Comunicării.

Sunt discutate aspecte privind incompatibilitatea între ocuparea funcțiilor manageriale și prezența
în consiliile departamentelor. Dna prof. dr. Rodica Zafiu precizează că de la situația de
incompatibilitate face excepție decanul facultății.
Dl. Decan propune următorul calendar pentru alegeri: 9-13 mai a.c. – înscrierea candidaților, 25
mai – alegeri propriu-zise, 6 iunie – avizarea candidaților, 15 iunie - avizarea candidaților în ședința
Senatului UB.
Este votat în unanimitate rezultatul alegerilor de la Departamentul de Studii Literare.
2.

Comisii de specialitate ale FL

Se trece la discutarea structurii comisiilor de specialitate ale FL, înaintate directorilor de
departamente de către echipa managerială a facultății. Dna prof. dr. Mihaela Constantinescu propune
două modificări cu privire la aceste comisii:
a. înlocuirea dnei asist. dr. Oana Preda cu dl. conf. dr. Andrei Șiperco, dna Preda fiind în
concediu de maternitate,
b. schimbarea responsabilului ERASMUS cu asist. dr. Ștefan Firică.
Dl. Decan precizează că au apărut completări la aceste comisii, față de cele anterioare. Componența
comisiilor este votată cu unanimitate, în bloc. Dna prof. Mihaela Constantinescu sugerează să se
voteze separat pentru Comisia de etică, deoarece dorește să se pronunțe împotrivă. Se admite această
excepție.
3.

Metodologia de admitere

Dl. prodecan, prof. dr. Liviu Groza, comunică membrilor Consiliului calendarul admiterii, în
forma transmisă de Rectorat: admiterea la studii universitare de licență: 13-20 iulie a.c. – înscrierea
candidaților, 21-26 – examene, 29 iulie – afișarea rezultatelor; sesiunea din septembrie: 3-11 sept. –
înscrierea candidaților, 14 - 19 septembrie – examene, 23 septembrie – afișarea rezultatelor; studii
universitare de doctorat: 1-9 septembrie – înscrierea candidaților, 12-18 – concursul de admitere, 23
septembrie - afișarea rezultatelor.
În privința studiilor universitare de licență, față de anul trecut, apar două modificări:
eseul motivațional se va înlocui cu o scrisoare de intenție completată în ziua înscrierii,
stipularea clară a unei note minime de 8.50 pentru disciplina limba română, obținută la
bacalaureat, pentru studenții olimpici sau premiați la nivel național/internațional, propusă de dl. prof.
Liviu Groza, pentru rigurozitatea procedurii de admitere.
Dl. Prodecan precizează că Metodologia admiterii este identică celei transmise în 2013, de la
Rectorat.
Dna lector dr. Ana Maria Teodorescu intervine pentru a face precizări cu privire la sesiunile din
iulie și septembrie de la ID, care au existat dintotdeauna, pentru a se asigura de păstrarea acestora.
Se votează în unanimitate cele prezentate de dl. prof. dr. Liviu Groza.
Dna conf. dr. Ioana Murăruș punctează că noua formulă de admitere pentru studii universitare de
licență presupune un tip de corectare (notarea cu admis/respins), ce reclamă constituirea cât mai rapidă
a comisiilor de admitere.

4.

Planul Strategic al Facultății de Litere pentru 2016-2020

Dl. Decan precizează că Planul strategic respectă formatul-tip înaintat de Rectorat către toate
facultățile UB. Din Planul Strategic, se prezintă analiza SWAT, cu părțile pe care le implică acest tip
de analiză (două axe: trecut - prezent, puncte tari - puncte slabe). Sunt punctate, pe scurt, aspecte
legate de Educație, Cercetare științifică, Relația cu societatea. Dl. Decan remarcă prezența deosebită
în spațiul public a membrilor corpului profesoral al FL.
Se votează Planul Strategic în unanimitate.
5.

Componența Comisiei Erasmus

Dna prodecan Cristina Bogdan intervine pentru a puncta că este necesar să se voteze și
componența Comisiei Erasmus (prof. dr. Andra Vasilescu, conf. dr. Camelia Ușurelu, lector dr.
Cristina Bogdan).
Dl. prof. dr. Ion Bogdan Lefter propune o reprezentare mai largă a departamentelor în această
comisie, precizând, totodată, că etica procesului de selecție este în afara oricărei suspiciuni.
Dl. lector dr. Stavre Miroslav Tașcu propune suplimentarea locurilor acestei comisii, pentru
asigurarea reprezentării tuturor departamentelor FL.
Dna prodecan Cristina Bogdan precizează că locurile disponibile pentru o anumită specializare nu
se pot schimba în favoarea altei specializări, deoarece acest tip de studii presupune echivalări ale
studiilor, ce fac imposibile schimbările eventuale.
6.

Cereri privind prelungirea de activitate (punct suplimentar pe ordinea de zi)

Dl. Decan menționează cazul a patru profesori universitari: prof. dr. Gheorghe Chivu, prof. dr.
Monica Spiridon, prof. dr. Adina Berciu și prof. dr. Adriana Stoichițoiu Ichim, care se găsesc în
situația de prelungire a activității. Dintre aceștia, membrii Consiliului sunt informați că doar prof. dr.
Gheorghe Chivu și prof. dr. Adriana Stoichițoiu Ichim au decis să formuleze cereri de prelungire. Dl.
Decan menționează că într-o situație identică s-au aflat și 10 profesori ai Facultății de Limbi Străine,
ale căror cereri au fost respinse în bloc de către Consiliul de Administrație al UB. În același timp,
precizează că respingerea celor două candidaturi (prof. dr. Chivu și prof. dr. Ichim) se traduce, pentru
FL, în scăderi de punctaje, de reprezentare la nivelul Academiei Române etc.
Dna prof. Rodica Zafiu, în calitate de director al Departamentului de Lingvistică, în care activează
cei doi profesori, le prezintă dosarele, subliniind că este vorba despre personalități proeminente ale
filologiei românești. Totodată, precizează că s-a votat în unanimitate acceptarea prelungirii de
activitate la nivel de Consiliu al Departamentului de Lingvistică. În plus, finanțarea colaborării în
regim de plata cu ora, ca lectori, a celor doi profesori, ar constitui o nedreptate în raport cu prestigiul
lor științific.
Are loc intervenția dnei conf. dr. Ioana Murăruș, care subliniază valoarea simbolică a votului
Consiliului FL pe această speță, dată fiind decizia anterioară a Adunării Consiliului UB.
Dl. prof. dr. Ion Bogdan Lefter sugerează ca situațiile de acest tip să fie centralizate la Rectorat și,
în eventualitatea deblocării ulterioare de fonduri, să se rediscute punctual, în viitor.
Dl. Decan explică situația financiară care stă la baza deciziei Consiliului de Administrație: după
rectificarea bugetară ce va surveni în luna iunie a acestui an, se va menține un deficit financiar de

12%. Mai precizează și că vor trebui să dispară posturile de asistent pe perioadă determinată, iar
posturile de profesor universitar să fie deschise exclusiv profesorilor abilitați.
Dna conf. dr. Camelia Ușurelu ridică problema AP, unde este nevoie de asistenți angajați pe
perioadă determinată, pentru a acoperi numărul de ore existent.
Dna prof. dr. Rodica Zane supune discuției dacă modalitatea de economisire prin respingerea
prelungirilor de activitate acoperă deficitul.
Dl. Decan punctează că există 46 de profesori în această situație, la nivelul UB, a căror remunerare
presupune 6 milioane de lei, raportat la întregul deficit de 17 milioane de lei.
Se votează pentru fiecare dintre cele două solicitări, ambii profesori obținând câte 27 de voturi
pentru.
7.

Dezbaterea publică „Masterat didactic sau modul psihopedagogic?”

Dl. student masterand Alexandru Fieroiu precizează că această dezbatere a fost deschisă de un
ONG.
Pentru a se formula un punct de vedere al FL, s-a constituit o comisie de lucru formată din: conf.
dr. Ioana Murăruș, prof. dr. Liviu Groza, prof. dr. Andra Vasilescu și conf. dr. Florentina Sâmihăian.
Dl. prodecan Liviu Groza dă citire punctului de vedere formulat de către comisie, în care se
menționează necesitatea de a avea un masterat și un modul psihopedagogic, pentru ca pregătirea
didactică să se realizeze concomitent cu pregătirea de specialitate, nefiind oportună separarea între
științific și didactic. Dl. prodecan face precizări în legătură cu cadrul legislativ al masteratelor pentru
disciplinele filologice, cu rezultatele masteratului de didactică al FL și cu o nouă inițiativă legislativă
privitoare la personalul didactic. În același timp, pledează pentru adoptarea punctului de vedere
enunțat anterior și încărcarea acestuia pe platforma electronică.
Dna conf. dr. Ioana Murăruș aduce clarificări în legătură cu acest subiect: există riscul de a se
repeta conținuturi din primul modul psihopedagogic în al doilea modul, nu se face joncțiunea cu
studiile de specialitate, nu există o focalizare clară pe didactica disciplinelor filologice.
Dl. prof. dr. Ion Bogdan Lefter susține poziția dnei conf. dr. Ioana Murăruș, adăugând exemple din
experiența ultimilor 10 ani, în care creșterea aspectelor birocratice și a criteriilor de cuantificare a
transformat facultățile pedagogice în decidenți pentru tot sistemul, de aici decurgând schimbări de
terminologie excesive.
Dl. Decan sugerează introducerea unei fraze conclusive la punctul de vedere citat anterior.
Dl. student Alexandru Fieroiu sugerează ca FL să participe activ la dezbaterile propriu-zise, fără a
se limita la postarea unui punct de vedere pe platforma electronică.
Dl. prof. dr. Caius Dobrescu se interesează dacă absolvirea unui modul pedagogic se traduce într-o
modificare salarială sau contribuie doar la punctajele profesionale individuale.
Se votează cu unanimitate punctul de vedere enunțat de către dl. prodecan Liviu Groza.

8.

Săptămâna masteratelor și ZPD

Dna prodecan Cristina Bogdan informează că s-au realizat materialele informative (fluturași,
conținut web, ghiduri ale candidatului) pentru admiterea la FL, studii masterale. Pentru ZPD au fost
transmise în licee scrisorile-invitație, s-a întocmit o listă de licee din București (cu sprijinul
Inspectoratului Școlar al Municipiului București) și o listă cu liceele din țară. Mai precizează că există
deja numeroase cereri pentru participarea elevilor la anumite cursuri deschise, drept exemplu fiind
aduse cele pentru prof. dr. Mircea Cărtărescu. Există mai multe inițiative legate de acest proiect:
studenții FL să aibă întâlniri cu liceenii, candidații să întâlnească studenții actuali ai FL, să existe
standuri personalizate pentru fiecare specializare etc. În continuare, Dna prodecan Bogdan anunță
două vizite ghidate la Biblioteca Facultății de Litere, dar și o serie de conferințe (pentru 18 și 20
aprilie). Toate evenimentele menționate vor fi anunțate pe pagina de FB a FL. Dna prodecan Cristina
Bogdan evidențiază o creștere a activității pe FB, cu aproximativ 1000 de like-uri săptămânal, după ce
a preluat responsabilitatea gestionării acestei pagini web, din 25 martie a.c.

9.

Concursul ERASMUS

Dl. prodecan Cătălin Constantin informează că sunt 15 locuri disponibilie, concursul aflându-se în
desfășurare. De asemenea, invocă numărul insuficient de locuri pentru limba engleză, pe anumite
domenii.
Are loc intervenția dnei conf. dr. Camelia Ușurelu, care menționează că există un număr
semnificativ de locuri pentru limbi străine, în țări precum Italia, Franța etc.
Dl. prodecan Cătălin Constantin completează că există un număr constant de studenți ai FL, între
13 și 19, care beneficiază anual de Programul ERASMUS.
Dna prodecan Cristina Bogdan sugerează să se depună eforturi pentru semnarea de noi parteneriate,
iar studenții care au beneficiat deja de burse ERASMUS să aibă întâliniri cu potențialii candidați,
pentru împărtășirea experiențelor.

10. Propuneri pentru lărgirea Comisiei de selecție ERASMUS
Dl Decan se interesează dacă se fac propuneri concrete pentru lărgirea comisiei de selecție,
sugerând ca discuția să rămână deschisă până la întâlnirea viitoare.

11. Diverse
Dl. student Aureliu Perdeleanu se interesează de prevederile legislative privind reprezentarea
studenților în comisiile de specialitate ale FL, mai exact, dacă se respectă procentul stipulat pentru
structurile de la nivelul Universității (care este de 25%) și la nivel de facultate.
Dl. Decan informează că va cerceta acest aspect și va face precizări la o dată ulterioară.
La final, dna prof. dr. Mihaela Constatinescu ridică două chestiuni:
a.

dacă în comisiile de admitere pentru licență trebuie să existe membri supleanți,

b. explică votul împotriva componenței Comisiei anterioare de etică: nu a primit răspuns la o
solicitare înaintată către această comisie.
Dl. Decan închide lucrările ședinței de Consiliu.
Întocmit de
Lector dr. Gabriela Biriș

