Proces-verbal
al ședinței Consiliului Facultății de Litere,
5 decembrie 2016
Încheiat astăzi, 5 decembrie a.c., în ședința Consiliului Facultății de Litere, Universitatea din
București. La ședință participă 23 de membri (dintre care 3 studenți). Unul dintre membrii
Consiliului Facultății a participat la ședință după ce s-a votat noul director al CSR.
Ordinea de zi a ședinței:
1. Informări:
1.1. Informare asupra ofertei de cursuri opționale
1.2. Informare asupra Planurilor editoriale și asupra Raportului de autoevaluare
1.3. Informare asupra Conferinței Departamentului de Lingvistică
1.4. Informare asupra vizitelor de evaluare ARACIS la Departamentul de Științe ale Comunicării
(program cu frecvență și program ID/IFR)
1.5. Discuție asupra standardelor de acordare a titlului de profesor emerit
2. Aspecte supuse la vot:
2.1. Vot pentru raportul de bilanț la Centrul de Studii Românești
2.2. Vot pentru alegerea noului director al Centrului de Studii Românești
2.3. Vot de validare a alegerilor studențești pentru Consiliul Facultății de Litere și Senatul UB
2.4. Vot pentru introducerea probei de Teoria literaturii ca opțiune la examenul de licență
2.5. Vot pentru desemnarea din partea facultății a unui membru în comisia de Etică a Cercetării
din Senatul UB
3. Diverse
Domnul Decan, prof. dr. Emil Ionescu, deschide ședința cu propunerea de a se dezbate
mai întâi aspectele care necesită votul membrilor Consiliului FL. Propunerea este acceptată de
către toți membrii Consiliului.
2.3. Vot de validare a alegerilor studențești pentru Consiliul Facultății de Litere și

Senatul UB
Domnul prodecan, lector dr. Cătălin Constantin, descrie, pe scurt, modul în care s-au
desfășurat alegerile studențești, menționând că formula cu vot electronic este mult mai eficientă.
Totodată, sugerează că ar trebui operate unele modificări la procedura de vot pentru anul viitor,
deoarece există unele inadvertențe (de exemplu, cele cu privire la termenele fixate și la praguri).
Domnul Decan, prof. dr. Emil Ionescu, mulțumește domnilor Bogdan Dumitru și Cătălin
Constantin pentru organizarea și supervizarea alegerilor studențești și solicită să se formuleze
propuneri de modificare, care să fie înaintate Senatului UB.
Rezultatele alegerilor studențești se prezintă după cum urmează:

-

reprezentanți în Senatul Universității: Mihnea Mironescu și Aureliu Perdeleanu;

-

reprezentanți în Consiliul Facultății de Litere:

a. Studii de licență:
Anul I: Victor Alexandru Brîncoveanu și Mariana Nicolae,
Anul al II-lea: Eliza Ioana Husar și Andreiana Maria Lupu,

Anul al III-lea: Aureliu Perdeleanu și Ioana Stegaru,
b. Studii masterale: Ioan Daniel Mihalcea și Diana Andreea Novăceanu,
c. Studii doctorale: Irina Gabriela Rus și Mihai Alexandru Stoenescu.
Aceste rezultate sunt validate de către membrii Consiliului cu unanimitate.
Domnul Decan informează că Senatul UB a solicitat să se desemneze un reprezentant al
FL pentru o comisie nou înființată la nivelul universității - Comisia de etică a cercetării și
avansează o propunere în acest sens: prof. dr. Liviu Groza. Propunerea este acceptată și votată cu
unanimitate.
2.4. Vot pentru introducerea probei de Teoria literaturii ca opțiune la examenul de
licență
Domnul conf. dr. George Ardeleanu expune motivele care stau la baza propunerii de a
introduce o nouă disciplină ca opțiune la examenul de licență și face un scurt istoric al discuțiilor
purtate la nivelul Departamenului de Studii literare privitor la acest subiect. Ca disciplină
fundamentală, Teoria literaturii a fost propusă alături de alte cinci module existente pentru
examenul de licență de anul viitor. Introducerea acestei noi probe este votată cu unanimitate.
Departamentul de Lingvistică are o propunere „în oglindă”, avansată de Directorul de
departament, prof. dr. Rodica Zafiu, ce pledează pentru un examen de licență mai complex, care
să acopere cât mai mult din materia studiată. Doamna profesor Rodica Zafiu propune următoarea
grupare: istoria limbii și limbă literară, pragmatică și stilistică, fonologie și morfologie, lexic și
sintaxă, menționând că odată cu această modificare se va opera și o recalibrare a bibliografiei, în
sensul amplificării acesteia. Propunerea este votată cu 22 de voturi pentru și o abținere.
2.1. Vot pentru raportul de bilanț la Centrul de Studii Românești
Domnul conf. dr. Răzvan Voncu este invitat să prezinte raportul de bilanț al activității
CSR pentru cei doi ani de mandat pe care l-a deținut la conducerea acestui centru. Deoarece un
raport scris mai amplu a fost predat anterior conducerii FL, putând fi consultat la Decanat, dl.
conf. dr. Răzvan Voncu punctează succint o parte din rezultatele acestui centru constituit în jurul
a patru componente: predarea limbii române ca limbă străină (la Anul pregătitor), cooperare
interuniversitară și cercetare științifică, masterat internațional de studii românești și revista –
Romanian Studies Today. Domnul conf. dr. Răzvan Voncu subliniază rolul persoanelor cu care a
colaborat și le adresează mulțumiri: dlui prof. dr. Cristian Moroianu (pentru activitatea de
coordonare a AP), dnei prof. dr. Andra Vasilescu (pentru parteneriatul cu Institutul Limbii
Române și pentru participarea la evaluarea lectorilor români care predau româna în străinătate),
dnei lector dr. Magda Răduță (pentru activitatea de redactor al revistei Romanian Studies Today)
și dlui prof. dr. Mircea Vasilescu (pentru coordonarea aceleiași reviste). Vizibilitatea CSR a fost
întărită prin organizarea unei conferințe internaționale: „Studiile Românești în lume – Perspective
actuale”, între 29 septembrie și 1 octombrie 2016. Totodată, sunt adresate mulțumiri doamnei conf. dr.
Ioana Murăruș și domnului prorector, prof. dr. Liviu Papadima, pentru rolul decisiv în crearea și
activitatea CSR.
Raportul de bilanț al CSR este votat cu unanimitate.

2.2. Vot pentru alegerea noului director al Centrului de Studii Românești
Pentru postul de director al CSR s-a înregistrat o singură candidatură: conf. dr. Ioana
Valentina Murăruș, care este invitată de către domnul decan să ia cuvântul și să-și prezinte planul
managerial.
Se constituie o comisie de validare a alegerilor pentru CSR cu următoarea componență:
conf. dr. Camelia Ușurelu, conf. dr. Niculina Vârgolici și Aureliu Perdeleanu. Aceasta distribuie
persoanelor prezente (22) buletinele de vot și rupe cele 15 buletine rămase.
Deoarece pe site-ul FL a fost prezentat proiectul managerial, doamna conf. dr. Ioana
Murăruș prezintă principalele obiective pe care își propune să le realizeze în timpul mandatului:
definitivarea masteratului internațional de studii românești, dinamizarea structurilor existente
prin elaborarea de materiale didactice pentru AP și prin realizarea unor tipuri de teste care să
permită o evaluare unitară a studenților, o politică mai constantă de personal, prin care să se
asigure profesionalizare și stabilitate corpului profesoral, un calendar precis și un ritm constant al
activităților desfășurate în cadrul Centrului, acorduri noi de colaborare științifică de semnat cu
instituții din țară și din străinătate.
Membrii Consiliului FL completează buletinele de vot pentru desemnarea noului director
al CSR. Doamna conf. dr. Ioana Murăruș este validată cu 20 de voturi pentru, 1 vot împotrivă și
1 abținere.
1.1. Informare asupra ofertei de cursuri opționale
Domnul prodecan, prof. dr. Cristian Moroianu, prezintă un calendar pentru definitivarea și
afișarea (la aviziere și pe pagina web) cursurilor opționale propuse pentru semestrul al doilea,
astfel încât până pe 10 ianuarie 2017 studenții să fie informați și să se poată înscrie la aceste
cursuri.
1.2. Informare asupra Planurilor editoriale și asupra Raportului de autoevaluare
Ia cuvântul doamna prodecan, conf. dr. Cristina Popescu, care prezintă termenul (8
decembrie a.c.) până la care se așteaptă din partea departamentelor FL propunerile de titluri
pentru planul editorial al EUB, însoțite de scurte prezentări ale cărților.
În vederea întocmirii și definitivării Raportului de autoevaluare, doamna prodecan
avansează termenul de 15 ianuarie 2017, menționând că s-au transmis informări în acest sens
către toți directorii de departamente din FL.
1.3. Informare asupra Conferinței Departamentului de Lingvistică
Doamna prof. dr. Rodica Zafiu face o scurtă prezentare a Conferinței Departamentului de
Lingvistică, ce a avut loc între 24 și 26 noiembrie 2016. Conferința a fost organizată de un
colectiv cu experiență în organizarea manifestărilor științifice, anul acesta fiind a șaisprezecea
ediție. Conferința a avut incluse două workshop-uri în limba engleză (unul de sintaxă formală și
unul de pragmatică-acte de vorbire) și s-a bucurat de o participare internațională consistentă, pe
lângă numeroșii invitați din țară.
1.4. Informare asupra vizitelor de evaluare ARACIS la Departamentul de Științe ale
Comunicării (programul Comunicare și relații Publice, învățământ cu frecvență și
program ID/IFR)
Domnul conf. dr. Constantin Popescu prezintă rezultatele vizitei de evaluare ARACIS, care
s-a desfășurat la FL între 14 și 16 noiembrie a.c., în vederea acreditării formei de învățământ cu
prezență normală a programului Comunicare și Relații Publice de la Departamentul de Științe ale
Comunicării. Domnul conf. Constantin Popescu menționează că au fost atinse standardele de

evaluare cerute de ARACIS, dar au fost formulate și unele recomandări (cu caracter general sau
specifice). Între recomandările specifice se regăsesc: dotarea cu calculatoare moderne, mai multe
volume de specialitate în biblioteca departamentului etc.).
Domnul Decan intervine pentru a puncta situația financiară din prezent, care se situează la
jumătate în raport cu cea din 2008 și care poate explica unele minusuri existente.
Doamna lector dr. Ana Maria Teodorescu ia cuvântul pentru a prezenta rezultatele vizitei de
evaluare ARACIS, pentru forma de învățământ cu frecvență redusă a programului Comunicare și
relații Publice de la Departamentul de Științe ale Comunicării, care s-a desfășurat între 25 și 26
noiembrie a.c. Doamna lector dr. Teodorescu apreciază că au fost îndeplinite 90% din
standardele formulate de ARACIS și că au fost preluate unele recomandări de la evaluatori cu
privire la managementul calității. Doamna lector dr. Ana Maria Teodorescu adresează mulțumiri
membrilor echipei cu care a lucrat (serviciul secretariat, studenți, absolvenți etc.), dar și
conducerii FL pentru ajutorul primit în procesul de evaluare.
Domnul Decan adresează felicitări colegilor de la Departamentul de Științe ale Comunicării
și formulează propunerea ca recomandările primite din partea ARACIS să devină subiect de
discuție în Consiliul Departamentului.
1.5. Discuție

asupra standardelor

de acordare a titlului de profesor

emerit

Discuția asupra standardelor de acordare a titlului de profesor emerit se amână pentru o dată ce
va fi anunțată ulterior.
3. Diverse
Domnul Decan prezintă solicitarea primită de la Departamentul de Resurse Umane al UB de
a se valida comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice scoase la concurs în
semestrul I al anului universitar 2016-2017. Sunt supuse la vot aceste comisii în următoarea
componență:
a. Departamentul de Științe ale Comunicării, lector universitar, poziția 23:
Președinte:
Conf. univ. dr. Popescu Constantin
Membri:
Prof. univ. dr. Pricopie Valentina
Conf. univ. dr. Crăciun Alexandra
Conf. univ. dr. Bîlbîie Răduț
Lect. univ. dr. Barutcieff Silvia
Membri supleanți:
Prof. univ. dr. Marinescu Valentina
CS II, Perpelea Nicolae
Comisia de soluționare a contestațiilor:
Conf. univ. dr. Mesina Laura
Lect. univ. dr. Teodorescu Ana Maria
Lect. univ. dr. Bălănescu Olga

Membri supleanți:
Conf. univ. dr. Popescu Cristina
Conf. univ. dr. Bogdan Cristina
Lector universitar, poziția 34:
Președinte:
Conf. univ. dr. Popescu Cristina
Membri:
Prof. univ. dr. Enache Ionel
Prof. univ. dr. Regneală Mircea
Prof. univ. dr. Erich Agnes Terezia
Lect. univ. dr. Avram Laurențiu
Membri supleanți:
Prof. univ. dr. Târziman Elena
Conf. univ. dr. Popescu Constantin
Lect. univ. dr. Fortin Simona
Comisia de soluționare a contestațiilor:
Prof. univ. dr. Moroianu Cristian
Conf. univ. dr. Bogdan Cristina
Lect. univ. dr. Teodorescu Ana-Maria
Membri supleanți:
Prof. univ. dr. Groza Liviu
Conf. univ. dr. Vârgolici Nina
Conf. univ. dr. Antonescu Simona
b. Comisia de concurs CSR, Asistent universitar, pozițiile 16 și 17
Președinte:
Prof. univ. dr. MOROIANU Cristian - Universitatea din București - Prodecan
Membri titulari:
Lect. univ. dr. GEANĂ Ionuț - Universitatea din București
Lect. univ. dr. BIRIȘ Gabriela - Universitatea din București
Lect. univ. dr. BRĂESCU Raluca - Universitatea din București
Lect. univ. dr. STOICA Gabriela - Universitatea din București
Membri supleanți:
Prof. univ. dr. GROZA Liviu - Universitatea din București
Conf. dr. UȘURELU Camelia - Universitatea din București
Lect. dr. BOGDAN OPREA Helga - Universitatea din București
Comisia de soluționare a contestațiilor:
Conf. univ. dr. MURĂRUȘ Ioana Valentina - Universitatea din București
Conf. dr. DRAGOMIRESCU Adina - Universitatea din București
Lect. dr. CONSTANTINESCU Mihaela - Universitatea din București
Membri supleanți comisia de soluționare a contestațiilor:
Prof. univ. dr. Ariadna ȘTEFĂNESCU - Universitatea din București
Lect. univ. dr. Alexandru NICOLAE - Universitatea din București
c. ȘCOALA DOCTORALĂ „SPAȚIU, IMAGINE, TEXT, TERITORIU”, Conferențiar
universitar, poziția 4

Președinte:
Prof. univ. dr.NICOLAESCU Mădălina - Universitatea din București - Director Școala Doctorală
„Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”
Membri:
Prof. univ. dr. ALEXANDRESCU Sorin -Universitatea din București
Prof. univ. dr. DEMETRESCU Ruxandra–Universitatea Națională de Arte din București
Conf. univ. dr. BONDOR George - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Conf. univ. dr. arh. CRITICOS Mihaela–Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București
Membri supleanți:
Prof. univ. dr. DOBRESCU Caius - Universitatea din București
Prof. univ. dr. GUȚĂ Adrian - Universitatea Națională de Arte din București
Prof. univ. dr. arh. IOAN Augustin - Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”–
București
Comisia de soluționare a contestațiilor:
Conf. univ. dr. MESINA Laura - Universitatea din București
Conf. univ. dr. POPESCU Constantin - Universitatea din București
Conf. univ. dr. SAIU Octavian - Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.
L. Caragiale”
Membri supleanți comisia de soluționare a contestațiilor:
Prof. univ. dr. MOROIANU Cristian – Universitatea din București
Conf. univ. dr. BOGDAN Cristina - Universitatea din București
Componența celor trei comisii de concurs este votată în unanimitate.
Domnul Decan declară ședința închisă.

Întocmit de lector dr. Gabriela Biriș

