Proces-verbal
Încheiat astăzi, 5 februarie, în ședința Consiliului Profesoral al Facultății de Litere,
Universitatea din București. La ședință participă 22 de membri, dintre care 2
reprezentanți ai studenților.

Validarea rezultatelor concursurilor didactice
Dna. conf. univ. Cristina Popescu, prodecan al Facultății de Litere, invită șefii
de departamente să prezinte rezultatele concursurilor didactice pentru posturile
scoase la concurs în semestrul I.
La Departamentul de Studii Literare, pentru postul de lector universitar, poziția
31, s-a prezentat un singur candidat, dna. Ioana-Cristina Dima, care a fost declarat
admisă cu 95.5 puncte. Pentru postul de lector universitar, poziția 32, s-au înscris
patru candidați, dintre care, în urma concursului, a fost declarat admis dl. SebastianVlad Popa, cu 94.5 puncte.
La Departamentul de Științe ale Comunicării, pentru postul de conferențiar
universitar, poziția 10, nu s-a înscris niciun candidat. Pentru postul de lector, poziția
27, candidatul înscris nu a îndeplinit standardele minimale de admitere.
La Departamentul de Științe Administrative, postul de profesor universitar,
poziția 1, a fost ocupat, după concurs, de dna. Oana Simona Iucu-Bumbu, cu
punctaj maxim.
La Centrul de Studii Românești, pentru postul de lector universitar, poziția 5,
s-au înscris doi candidați; în urma concursului a fost admis dnul. Ionuț Geană, cu
100 de puncte. Pentru postul de asistent universitar, poziția 18 (perioadă
determinată), s-a înscris un singur candidat, Enida-Maria Cincora, admisă cu 96 de
puncte.
Membrii Consiliului validează

în

unanimitate

rezultatele

concursurilor

didactice.
Plan operațional
Dl. prof. univ. Emil Ionescu, prodecan al Facultății de Litere, prezintă cuprinsul
planului operațional al conducerii facultății pe anul 2015. Răspunzând unei întrebări
a dnei. lector univ. dr. Helga Bogdan, dl. prodecan Emil Ionescu precizează că
programarea și durata renovărilor de la etajul I, aripa stângă (renovări incluse în
planul operațional, secțiunea Infrastructură), depind de echipa trimisă de Rectorat.

Membrii Consiliului votează în unanimitate planul operațional 2015.
Comisii de licență și disertație (iunie 2015, septembrie 2015, februarie
2016)
Dna. conf. univ. Oana Fotache-Dubălaru, prodecan al Facultății de Litere,
solicită membrilor Consiliului un vot de principiu privind componența comisiilor de
licență și disertație. Votul este unanim.

Raportul de cercetare pe anul 2014
Dna. conf. univ. dr. Laura Mesina, prodecan al Facultății de Litere, prezintă în
detaliu rezultatele raportului privind activitatea de cercetare din facultate, marcând
dinamica indicatorilor de cercetare (o creștere s-a înregistrat, de pildă, pentru
participările la conferințe internaționale și pentru cărțile de autor unic și co-autorat),
introducerea unui nou indicator privind publicațiile masteranzilor și doctoranzilor),
situația

proiectelor

din

centrele

de

cercetare.

Colaboratorilor

externi

ai

departamentelor, mai ales celor care lucrează în institutele de cercetare, li se cuvine
o mențiune specială – activitățile lor de cercetare au oferit o creștere semnificativă
rezultatelor generale.
Informare privind activitatea Consiliului Național pentru Finanțarea
Învățământului Superior (CNFIS)
Dna. conf. univ. dr. Laura Mesina, prodecan al Facultății de Litere, informează
membrii Consiliului despre consultările de la sediul CNFIS (30 ianuarie 2015), privind
criteriile de evaluare a performanței activității științifice/creației artistice (punctul C2.3
din Metodologie). Din cauză că evaluarea care ține seama de factorul de impact al
revistelor științifice nu-și găsește aplicarea pentru domeniile umaniste, s-a propus
găsirea de criterii alternative, care să le apropie de domeniile vocaționale (artistice).
În urma consultărilor, la punctul C2.3 a fost adăugată ca modalitate de evaluare
prezența în bazele de date ERIH International 1 și 2.
Dna. prodecan precizează în continuare că procentul calculat pe baza
criteriilor pentru cercetare reprezintă aprox. 10% din finanțarea globală (36% din
finanțarea suplimentară, care la rândul său reprezintă 26,5% din total). Acest procent
nu influențează finanțarea de bază (73,5%), care se calculează în funcție de numărul

de studenți și de alți indicatori care nu privesc producția științifică a personalului
universitar angajat.
Dl. prof. univ. Liviu Papadima, prorector al UB, apreciază că, din moment ce
impactul cercetării se bonifică exclusiv pe scena globală, domeniile umaniste și
artistice (care au, prin structură și mize, o importanță regională și locală) nu pot
funcționa decât într-un sistem paralel de evaluare a impactului.

Promovarea masteratelor
Dna. conf. univ. Laura Mesina, prodecan al Facultății de Litere, prezintă
situația activităților de promovare a masteratelor, venite din partea coordonatorilor de
programe: Colectivul de Etnologie a desfășurat o acțiune de popularizare în 18 nov.
2014; Colectivul de Comunicare și Relații Publice au înaintat deja propuneri de la
coordonatori (MCRP: lector dr. Ana-Maria Teodorescu; CEP: conf. dr. Alexandra
Crăciun).
În urma consultării membrilor Consiliului, dna. prodecan Laura Mesina va
transmite coordonatorilor de programe masterale solicitarea de a transmite (în
perioada 16-28 februarie) un program de promovare pentru lunile martie și aprilie
2015. Această formulă, apreciată colectiv drept mai puțin centralizată, înlocuiește
Săptămâna Masteratelor.
Dna. Prodecan Laura Mesina reafirmă disponibilitatea sa și a Centrului
Studențesc deCercetare și Comunicare (deși implicat în derularea proiectului
SOCIUS și în înființarea Centrului de Consiliere și Orientare Profesională a
Studenților) de a oferi suport logistic activităților de promovare.

Diverse
Dl. conf. univ. Cristian Moroianu, prodecan al Facultății de Litere, prezintă
cererea dnei. prof. univ. Adina Berciu, care solicită prelungirea activității didactice în
regim de titular. Cererea are acordul colectivului și al consiliului departamentului,
precum și recomandarea conducerii. Membrii Consiliului votează unanim în favoarea
prelungirii activității didactice în regim de titular.
Dl. prof. univ. Emil Ionescu prezintă cererea dnei. conf. univ. Elena Târziman,
prin care se solicită avizul membrilor Consiliului pentru ca UB să acopere costurile
taxei pentru susținerea tezei de abilitare. Membrii Consiliului avizează unanim.

Dl. prof. univ. Emil Ionescu prezintă cererea dnei. conf. univ. Cristina
Popescu, prin care se solicită acordul membrilor Consiliului pentru a preda la
programul de arhivistică-istorie al Academiei de Poliție. Membrii Consiliului își dau
acordul unanim.
Dna. conf. univ. Laura Mesina informează Consiliul că s-au finalizat și
semnat documentele anunțate la Consiliul din sept. 2014 cu privire la colaborarea
dintre Facultatea de Litere și Centrul de Excelență în Studiul Imaginii (UB), afiliat la
Școala doctorală „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” pentru organizarea programelor
de studii și de cercetare ale acesteia (Acord și document cu caracter financiar solicitarea către rectorat a menținerii liniilor financiare SD-SITT/CESI, pentru
monitorizare).
Dna. conf. univ. Laura Mesina informează Consiliul cu privire la solicitarea
SD-SITT către rectoratul UB, cu avizul decanatului Litere, pentru realocarea taxei
de școlaritate pentru masterandul irakian (licență în Film studies) înmatriculat la
masteratul ”Societate, multimedia, spectacol”, din contul UB în contul în euro SDSITT/CESI. Câte un exemplar semnat și ștampilat, în original, va fi depus la
secretariatul decanatului, după ce se obțin semnăturile și numerele de înregistrare
de la rectorat.

