Proces-verbal
Încheiat astăzi, 5 octombrie 2015, în ședința Consiliului Profesoral al Facultății de Litere. La
ședință participă 19 membri.
În deschiderea ședinței, Dna. Decan al Facultății de Litere, conf. univ. dr. Ioana-Valentina
Murăruș, prezintă ordinea de zi:

1. Situația finală a admiterii la ciclul de licență, masterat și doctorat;
2. Alegeri în Facultatea de Litere – chestiunea cotelor de reprezentare în Consiliul
Profesoral;
3. Propuneri pentru posturi scoase la concurs (sem. I);
4. Redactarea fișelor de post și a fișelor de disciplină;
5. Diverse.

1. Situația finală a admiterii
Dna. Decan apreciază drept excelentă sesiunea de admitere din toamnă. La ciclul de
licență s-au completat locurile bugetate la toate specializările, iar locurile cu taxă au fost
ocupate într-o proporție onorabilă. La mai multe programe de masterat, situația a fost
deasemeni peste așteptări
(vezi
http://www.unibuc.ro/facultati/litere/:e/facultati/litere/docs/2015/sep/21_15_38_29Lista_candi
dati_567.pdf). S-au făcut câteva suplimentări de locuri, pentru acele programe masterale
care au avut surplus de înscriși. La Școala Doctorală: 22 de admiși fără taxă, dintre care 17
cu bursă; încă 6 cu taxă.

2. Alegeri la Facultatea de Litere
Dna. Decan invită membrii Consiliului să-și încurajeze colegii pentru a-și depune
candidatura la funcțiile de șef de departament, membru în Consiliul Facultății și reprezentanți
în Senatul UB. În privința cotelor de reprezentare, Dna. Decan precizează că metodologia
(modificată în urma unor dezbateri din Senatul UB) impune o modalitate de calcul care să
țină seama doar de cadrele didactice angajate cu normă întreagă la Facultatea de Litere.
Dna. decan își exprimă regretul că unii colegi (majoritate de la departamentul de Lingvistică)
nu pot fi reprezentați în conducere, fiindcă sunt angajați cu normă întreagă la Institutul de
Lingvistică. În aceste condiții, nu sunt 122, ci 102 cadre didactice cu drept de reprezentare
(inclusiv titularii cu post rezervat). Dna. decan citește rezultatele corespunzătoare fiecărui
departament:

1. Studii literare – 33 titulari (32 % din totalul de 102 al cadrelor didactice). Se alocă 9
mandate;
2. Lingvistică – 24 titulari (alți 3 au baza la Institutul de lingvistică) (24 % din totalul de
102). Se alocă 6 mandate;
3. CSR – 4 titulari (alți 11 au fie baza la Institutul de lingvistică, fie sunt angajați pe
perioadă determinată) (aprox. 4% din totalul de 102). Se alocă 1 mandat;
4. Științe ale comunicării – 23 titulari (23% din totalul de 102). Se alocă 6 mandate;
5. Studii culturale – 14 titulari (14% din totalul de 102). Se alocă 4 mandate;
6. Știinte administrative – 3 titulari (alți 3 cu baza în altă parte)(3% din totalul de 102).
Se alocă 1 mandat;
7. Centrul de Studii ebraice – 1 titular (0,98% din totalul de 102) (1 invitat fără drept de
vot);
8. Școala doctorala CESI – niciun titular (numai cadre didactice asociate / angajată pe o
perioadă determinată) (1 invitat fără drept de vot).
TOTAL MANDATE CADRE DIDACTICE TITULARE (obligatoriu impare): 27;
TOTAL MANDATE STUDENȚI (min. 25 % din numărul total): 10 (6 la ciclul de licență, 2 la
masterat, 2 la doctorat).
TOTAL MEMBRI în CONSILIU: 37.
Dl. lector univ. Miroslav Tașcu-Stavre precizează că ar fi important ca în Consiliul Facultății
să fie reprezentați studenții de la toate secțiile.
Răspunzând unei întrebări a dnei. lector univ. Cristina Bogdan, Dna. Decan precizează că
șefii de colectiv nu ocupă propriu-zis o funcție administrativă, ci sunt responsabili ai unei
forme de organizare internă. Dna. prof. univ. Rodica Zafiu precizează că șefii de colectiv fac
parte din consiliul departamentului (dacă, firește, vor acest lucru). Din metodologie rezultă că
oricine poate fi ales cu 51% din voturile membrilor departamentului. Procesul-verbal trebuie
semnat de către toți membrii departamentului prezenți la ședința de alegeri.
Revenind la calendarul alegerilor, Dna. Decan anunță membrii prezenți că ședința de
validare a alegerilor pentru noul Consiliu va avea loc pe 26 octombrie. Calendar: alegeri
pentru Consiliul Profesoral: între 16 și 24 octombrie; depunerea candidaturilor pentru
Senatul UB: între 29 și 31 octombrie; alegerile pentru Senatul UB: între 2 și 10 noiembrie.
Votul pentru Senat este unul general.

3. Posturi scoase la concurs în sem. 1
Membrii Consiliului votează unanim posturile propuse pentru scoaterea la concurs în
semestrul 1:
Departamentul

Nr.

Semestrul

crt.

Grad

Poziția

Perioada

didactic

1

Comunicare și relații publice

1

Profesor

4

Nedeterminată

2

Lingvistică

1

Conferențiar

17

Nedeterminată

Lector

31

Nedeterminată

3

Studii Literare

1

Asistent

44

Determinată

4

Etnologie

1

Conferențiar

10

Nedeterminată

1

Lector

20

Nedeterminată

5

SD-SITT

1

Lector

14

Determinată

6

Centrul de studii românești

1

Asistent

16

Determinată

4. Redactarea fișelor de post și a fișelor disciplinei
Dna. prodecan Oana Fotache informează membrii Consiliului că fișele de post trebuie
actualizate până la 15 octombrie, iar fișele disciplinei (doar pentru sem. 1) – până la 20
octombrie.
5. Diverse:


Membrii Consiliului își exprimă unanim acordul pentru ca următoarele cadre didactice

să predea și în alte universități decât UB:
a. dna. prof. Rodica Zane – curs la masteratul de antropologie din cadrul SNSPA;
b. dnul. lector univ. Miroslav Tașcu-Stavre –seminar de Instituții ale UE, SNSPA;
c. dna. conf. univ. Ariadna Ștefănescu – curs de redactare de text și argumentare la
Școala Doctorală a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București.



Membrii Consiliului își dau acordul pentru ca drei. Cristina Nicolae, masterand la

programul Baze de date și webdesign de la Facultatea de Matematică, să i se acorde o
bursă extracurriculară, în colaborare cu Facultatea de Matematică, pentru a gestiona în
continuare siteul facultății noastre.



Dna. Decan prezintă membrilor Consiliului solicitarea dnei. prof. univ. Adriana Ichim,

care va împlini în luna decembrie vârsta de pensionare, de a-și prelungi activitatea didactică
până la finalul anului universitar 2015-2016. Dosarul înaintat conducerii facultății cuprinde și

recomandarea Departamentului de Lingvistică. Membrii Consiliului își dau, unanim, acordul
pentru prelungirea activității.


Dna.

lector univ.

Cristina Bogdan,

directorul departamentului de Științele

Comunicării,
informează membrii Consiliului că în cea mai recentă ședință de departament s-a decis
atribuirea numelui Cezar Tabarcea/Adela Rogojinaru fostul laborator de informatică de la
etajul I. Membrii Consiliului aprobă în unanimitate modificarea numelui.


La solicitarea dnei. prof. univ. Rodica Zafiu, Dna. Decan precizează că Facultatea de

Litere a luat act de ordonanța de urgență a guvernului prin care se amână desfacerea
contractului de muncă pentru doctoranzii încadrați în învățământul universitar; printre
angajații facultății nu există astfel de cazuri.

