Proces-verbal
Încheiat astăzi, 12 ianuarie 2015, în ședința Consiliului Profesoral al Facultății de
Litere. La ședință participă 21 de membri ai consiliului (17 cadre didactice și 4 reprezentanți
ai studenților).
1.Desfășurarea concursurilor didactice
Dna. Decan, conf. univ. dr. Ioana-Valentina Murăruș, prezintă calendarul concursurilor
didactice :
- între 13 și 23 ianuarie, dosarele candidaților vor fi consultate și evaluate de către
membrii comisiilor de concurs;
- Probele de concurs vor avea loc în perioada 26-28 ianuarie; contestațiile vor fi
înregistrate în 5 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor (data limită - 4 februarie);
- Consiliul pentru validarea rezultatelor se va desfășura joi, 5 februarie;
- Senatul UB a programat ședința de validare a rezultatelor miercuri, 11 februarie.
Candidații declarați admiși vor fi încadrați din semestrul al doilea al anului universitar
curent..
Membrii Consiliului iau act de datele concursului:
DSL: 28 ianuarie, 9.00 – profesor, poziția 8; lector, poziția 31 – 27 ianuarie, 9.00; lector 32 –
28 ianuarie, 9.00;
CRP : conferențiar, poziția 10 – niciun înscris, lector, poziția 27 – 26 ian., 10.00 ;
Științe Administrative: profesor, poziția 1 – 28 ian., 13.00.
Centrul de Studii Românești : 26 ian, 9.00

2. Date pentru Raportul de evaluare
Dna. conf. univ. Cristina Popescu, prodecan al Facultății de Litere, solicită șefilor de
departamente furnizarea unor date privind: bursele private acordate studenților și
masteranzilor în anul universitar 2013-2014; premiile obținute la colocvii studențești;
profesori invitați din străinătate. În afara acestor categorii, colectarea datelor pentru raportul
de cercetare este apreciată drept aproximativ mulțumitoare.
3. Vizita ARACIS pentru 2 programe (LLR și SID)
Dna. Decan reamintește membrilor Consiliului că procesul de evaluare instituțională
include și o vizită a experților ARACIS, programată la sfârșitul lunii februarie. Documentele
necesare sunt în curs de sistematizare.
4. Orar, semestrul al II-lea
Dna. conf. univ. Oana Fotache-Dubălaru, prodecan al Facultății de Litere, informează
membrii Consiliului că opțiunile de orar se vor strânge din 19 ianuarie. Formularul include,
în premieră, o rubrică în care cadrele didactice sunt rugate să specifice dacă au nevoie de o
sală dotată cu aparatură audio-video. Echipa de lucru la orar se va reuni joi, 5 februarie. La
fel ca în anii trecuți, se va încerca o variantă care să nu depășească 8 ore pe zi, în cele trei
zile de A.
Dl. Alexandru Fieroiu, reprezentant al studenților în Consiliu, precizează că această
variantă (8 ore/zi, fără ferestre) este dificil de pus în practică, în condițiile în care nu există o
corelare vizibilă cu orarul de la FLLS.

5. Examenul de licență din sesiunea ianuarie-februarie 2015
Dna. conf. univ. Oana Fotache-Dubălaru, prodecan al Facultății de Litere, prezintă
calendarul sesiunii de licență din februarie 2015:
LLR, LUC : 28 ian – proba scrisă ; 2 februarie – proba B; 5 februarie – susținerea
lucrării. CRP și BSI: 28 ian. – proba scrisă; 2 februarie– susținerea lucrării. Studii Europene:
26 ianuarie – proba scrisă; 28 ianuarie – susținerea lucrării. Pentru evitarea confuziilor,
tematica de licență pentru sesiunea din iunie 2015 se va afișa imediat după încheierea
probelor din sesiunea ianuarie-februarie.
6. Probleme de infrastructură
Dna. Decan precizează că investițiile esențiale în infrastructură au fost renovarea
coridoarelor și recondiționarea toaletelor din partea dreaptă (et. 1 și 2), precum și renovarea
unei săli pentru Centrul de Studii Ebraice (al cărui sediu, aflat la -2, devenise insalubru).
Răspunzând unei întrebări a dnei. conf. univ. Elena Ionescu despre posibila
recondiționare a sălilor de la etajul al III-lea, dna. Decan aduce în discuție chestiunea
recurentă a lipsei fondurilor, în condițiile în care UB e nevoită să rezolve probleme mai grele
privitoare la spațiile de învățământ (la FLLS sau la sediul de la Grădina Icoanei, de pildă).
Studenții sunt invitați să își exprime părerea privind condițiile din cămine. Dl.
Alexandru Fieroiu prezintă succint situația renovărilor de la căminul Grozăvești A, a
accesului la internet în camere și a igienizării generale, apreciate drept destul de bună.
7. Diverse
Dl. prof. univ. Ionel Enache solicită avizul membrilor Consiliului pentru ca UB să
acopere costurile taxei pentru susținerea tezei de abilitare. Membrii Consiliului avizează
unanim.
Dl. prof. univ. Ion-Bogdan Lefter, coordonator al Școlii Doctorale a Facultății de
Litere, precizează că e nevoie de stimularea mai multor colegi din departamente pentru a se
înscrie la abilitare, pentru că în momentul de față sunt prea puțini coordonatori de teze dintre
profesorii activi.
Răspunzând unei întrebări a dlui. Alexandru Fieroiu, reprezentant al studenților în
Consiliu, dna. Decan precizează că până acum nu există vreo informare despre posibila
demarare a proiectului MEN de burse sociale.
Dna. prof. univ. Monica Spiridon solicită să se comunice personalului administrativ
din secretariat hotărârea Consiliului Profesoral din 20 octombrie 2014, potrivit căreia
numărul de reexaminări este limitat la 3, exceptând absențele.
Dl. conf. univ. Cristian Moroianu, prodecan al Facultății de Litere, recomandă ca un
profesor-coordonator al lucrărilor de gradul I să nu accepte mai mult de 10 astfel de lucrări.
Colocviul de admitere la gradul I va avea loc luni, 2 februarie; s-au înscris 35 de candidați,
care vor fi examinați de două comisii.
Dna. lector univ. Cristina Bogdan, director al Departamentului de Științe al
Comunicării, solicită să se popularizeze (inclusiv pe site) modificările probelor de admitere,
inclusiv renunțarea la proba scrisă de la CRP.
Dna. Decan precizează că dl. Gheorghe Velcea, studentul care a fost convocat la
Comisia de Etică a UB, a primit avertisment scris. De pe siteul facultății se va retrage
comunicatul
ședinței
de
consiliu
extraordinare
din
7
octombrie
2014.

Atrăgând atenția că dl. Gheorghe Velcea, înmatriculat în anul I la Științele Informării
și Documentării, nu a frecventat cursurile din semestrul I, dl. prof. univ. Ionel Enache solicită
opinia membrilor Consiliului despre posibilitățile de evaluare. Dna. Decan recomandă ca
fiecare profesor să acționeze potrivit condițiilor de prezentare la examen comunicate la
începutul semestrului; la examenul oral, studenții sunt examinați de către doi profesori,
ultimul candidat nu rămâne singur cu profesorii, baremul e făcut vizibil și se stabilește o dată
pentru discutarea lucrărilor, dacă există solicitări. Dna. prof. univ. Monica Spiridon adaugă
că în contractul de studii pe care studenții îl semnează la începutul fiecărui an universitar
este precizată obligativitatea frecventării cursurilor în proporție de 100%, dar fiecare profesor
are libertatea de a modifica după cum dorește acest procent, cu condiția de a anunța
studenții la începutul semestrului.

