Proces-verbal
al ședinței Consiliului Facultății de Litere,
10 octombrie 2016
Încheiat astăzi, 10 octombrie a.c., în ședința Consiliului Profesoral al Facultății de Litere,
Universitatea din București. La ședință participă 28 de membri (dintre care 4 studenți).
Ordinea de zi a ședinței:
1. Informări
1.1.Informare masterat didactic
1.2. Informare conferința CSR
1.3. Informare privind site-ul FL
1.4. Informare din partea șefilor de departamente privind scoaterea la concurs a unor posturi pe sem. I
1.5. Informare privind responsabilii cu securitatea muncii
2. Vot
2.1. Vot de validare a noilor conduceri ale școlilor doctorale (acolo unde alegerile s-au efectuat)
2.2. Vot acord Litere-LLS
2.3. Vot state de funcții
2.4. Vot pentru colaboratorii externi (plata cu ora)
3. Diverse
Domnul Decan deschide ședința cu propunerea de a se aborda mai întâi aspectele care
presupun votul în plen. Propunerea este acceptată.
2.1. Vot de validare a noilor conduceri ale școlilor doctorale (acolo unde alegerile s-au efectuat)
Dna conf. dr. Laura Mesina prezintă situația alegerilor pentru Școala Doctorală „Spațiu,
Imagine, Text, Teritoriu”. La conducerea acestei școli doctorale a fost desemnată dna prof. dr.
Mădălina Nicolaescu, Consiliul științific incluzând încă doi membri: prof. dr. Ioan Pânzaru și drd.
Irina Gabriela Rus.
Noua conducere este validată în unanimitate.
Domnul Decan prezintă rezultatele pentru Școala Doctorală „Studii Literare și Lingvistică”,
unde s-a votat pentru continuarea mandatului de către prof. dr. Ion Bogdan Lefter, noua structură a
Consiliului științific al acestei școli doctorale fiind completată cu dna prof. dr. Andra Vasilescu și dna
prof. dr. Mihaela Constantinescu.
Noua conducere este votată în unanimitate.
2.2. Acord Litere – LLS
Domnul Decan prezintă membrilor Consiliului FL unele aspecte legate de acordul semnat cu
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, cu accent pe paragraful privind condițiile de reexaminare a
studenților. Acest acord a fost validat în unanimitate de către FLLS. Membrii Consiliului FL votează
în unanimitate pentru aplicarea acestui acord începând cu anul universitar 2016-2017.
2.3. State de funcții
Domnul Decan îi felicită pe toți cei care au lucrat la întocmirea statelor de funcții pentru anul
universitar 2016 – 2017 și solicită membrilor Consiliului să valideze aceste documente. Conținutul
statelor de funcții este votat cu 27 de voturi pentru și o abținere. Dl. lector dr. Miroslav Tașcu-Stavre
intervine pentru a-și explica votul și solicită lămuriri privind numărul de studenți dintr-o grupă.

Dna secretar șef Gabriela Dena intervine cu precizarea că o grupă de studenți nu poate depăși
30 de studenți și nu se poate constitui decât cu minimum 25 de studenți.
Dna conf. dr. Laura Mesina solicită conducerii FL să obțină din partea UB situația financiară
pentru anul 2015.
Dna prof. dr. Rodica Zafiu ia cuvântul pentru a sugera transmiterea prin email, către toți
membrii Consiliului, a unui tabel cu situația financiară din prezent, privită comparativ cu anul trecut.
2.4. Colaboratori externi (plata cu ora)
Domnul Decan solicită directorilor de departamente situațiile privind colaboratorii externi ai FL,
pentru anul universitar 2016-2017. Directorii de departamente prezintă aceste situații și solicită
validarea acestora. Statele de funcții sunt votate cu unanimitate.
3. Cereri de colaborare cu alte instituții de învățământ superior
Domnul Decan prezintă cererile de colaborare ale unor cadre didactice titulare ale FL cu alte
instituții de învățământ superior din România și din Europa, în regim de plata cu ora:
- Prof. dr. Narcisa Știucă – Facultatea de Istorie,
- Conf. dr.Cristina Popescu – Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”,
- Prof. dr. Ariadna Ștefănescu – Facultatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”,
- Lector dr. Olga Bălănescu – Universitatea „Titu Maiorescu”,
- Conf. dr. Alice Cristina Toma – Universitatea Liberă din Bruxelles,
- Prof. dr. Rodica Zane - Școala Națională de Studii Politice și Administrative,
- Lector dr. Miroslav Tașcu-Stavre – Colegiul Național de Apărare,
- Prof. dr. Oana Iucu - Școala Națională de Studii Politice și Administrative.
Toate cererile sunt aprobate cu unanimitate.
1.4. Informare privind scoaterea la concurs a unor posturi didactice
Pentru semestrul I al anului universitar 2016 – 2017 sunt înaintate următoarele propuneri de
posturi pentru scoaterea la concurs:
- din partea CSR, două posturi de asistent pe durată nedeterminată (pozițiile 16 și 17),
- din partea Departamentului de Științe ale Comunicării, două posturi de lector pe durată
nedeterminată (pozițiile 23 și 34),
- Școala Doctorală SITT – un post de conferențiar pe durată nedeterminată (poziția 4).
Aceste propuneri sunt supuse la vot și aprobate cu 26 de voturi pentru și 2 voturi împotrivă.
Informări
Domnul prodecan, prof. dr. Liviu Groza, prezintă pe scurt situația masteratului didactic pentru
specializarea Limba română – limba străină și îi informează pe membrii Consiliului FL că urmează să
aibă loc o nouă rundă de discuții pe 15 octombrie a.c.
Dna conf. dr. Ioana-Valentina Murăruș face o scurtă informare pe marginea conferinței CSR.
Evidențiază numărul important de participanți din străinătate (35) și apreciază că a fost o manifestare
de succes, menită să semnaleze existența Centrului de Studii Românești și să pună bazele unor
colaborări viitoare. Sunt menționate persoanele implicate direct în organizarea conferinței și li se
adresează mulțumiri.
Dna prodecan, conf. dr. Cristina Bogdan, prezintă noul logo al FL și noul site (încă în
construcție), înțeles ca element strategic de comunicare. Noua configurație a site-ului a rezultat în
urma analizării unor platforme similare ale facultăților de litere din țară și din afara granițelor ei.
Modificările propuse vizează includerea unor opțiuni diversificate de căutare, o mai bună

sistematizare a informației, un tur virtual etc. De asemenea, este menționată o creștere semnificativă a
numărului de like-uri, în acest an, pentru pagina de Facebook a Facultății de Litere (de la circa 5000
în luna martie 2016 la peste 7000 la data ședinței Consiliului FL).
Dl. Aureliu Perdeleanu ia cuvântul pentru a propune consultarea studenților în vederea
optimizării conținutului site-ului FL. Consultarea se poate realiza prin intermediul Biroului
Studențesc.
Domnul Decan declară ședința închisă.
Întocmit de lector dr. Gabriela Biriș

