Proces-verbal
al ședinței Consiliului Facultății de Litere,
12 septembrie 2016
Încheiat astăzi, 12 septembrie a.c., în ședința Consiliului Profesoral al Facultății de Litere,
Universitatea din București. La ședință participă 24 de membri (dintre care 6 studenți).
Ordinea de zi a ședinței:
1. Informări
1.1. Informare despre admiterea 2016
1.2. Informare despre întocmirea orarului pentru primul semestru
1.3. Informare admitere masterate
2. Probleme de votat
2.1. Afilieri la Școala Doctorală
2.2. Modificări la Planul de învățământ
3. Diverse
Domnul Decan deschide ședința cu o informare privind stadiul lucrărilor de renovare din
facultate. Începute cu întârziere, aceste lucrări sunt în desfășurare și vor determina modificări
față de contractual inițial: se va renunța la renovarea sălilor de la ultimul etaj, deoarece
lucrările nu mai pot fi terminate până la începerea noului an universitar.
Informare despre admiterea 2016 – licență și masterat
Dl. prodecan, prof. dr. Cristian Moroianu, prezintă o informare despre admiterea din
sesiunea de toamnă, pentru ciclul licență, menționând pentru fiecare specializare numărul de
locuri disponibile (buget, taxă) și numărul de candidați înscriși până la acel moment.
Concluzia acestor date este că, cel mai probabil, toate locurile de la buget vor fi ocupate.
Pentru ciclul de studii de masterat, situația este prezentată de dna prodecan, conf. dr. Cristina
Popescu.
Dl. Decan formulează scurte concluzii pe marginea datelor prezentate de dna conf. dr.
Cristina Popescu: îmbunătățirea situației la masteratul de Studii europene și o oarecare
scădere a interesului candidaților pentru unul dintre masteratele de la Comunicare
(Consultanță și expertiză în publicitate).
În legătură cu datele de la masterate, ia cuvântul dna prof. dr. Rodica Zafiu, pentru a
semnala o problemă legată de stabilirea datei de înscriere la masterat, care a fost foarte
apropiată de ultimele zile de susținere a lucrărilor de licență și nu a permis candidaților
obținerea documentelor necesare la înscriere. Dl. lector dr. Miroslav Tașcu-Stavre se
interesează de criteriile privind transferarea locurilor între specializări. Îi răspunde dl. Decan,
care explică acest procedeu: transferul se face dinspre specializările cu locuri necompletate
înspre specializările cu excedent. Dna conf. dr. Oana Murăruș subliniază necesitatea de a se
aștepta închiderea sesiunii de admitere pentru a se raporta către UB numărul de locuri
neocupate. Totodată, indică faptul că dinamica anilor anteriori poate da indicii importante în
legătură cu ocuparea locurilor la diversele masterate.

Informare despre admiterea 2016 – Școala Doctorală
Pentru Școala Doctorală a FL, situația numărului de locuri disponibile pentru sesiunea
septembrie 2016 este prezentată de prof. dr. Ion Bogdan Lefter, directorul acestei școli, care
semnalează, din păcate, o premieră negativă în istoria înscrierilor: pentru cele 35 de locuri
disponibile (buget) există numai 30 de candidați.
Afilieri la Școala Doctorală
Dna conf. dr. Laura Mesina propune afilierea la Școala Doctorală SD-SITT a dnei Ileana
Marin, care predă la Universitatea din Washington și este o veche colaboratoare a CESI. Dna
conf. dr. Laura Mesina spicuiește date din CV-ul dnei Ileana Marin, în vederea susținerii
acestei candidaturi.
Dl. prof. dr. Ion Bogdna Lefter și dna prof. Mihaela Constantiescu formulează întrebări de
principiu cu privire la posibilitatea unor persoane cu afilieri și în străinătate de a coordona
efectiv, prin întâlniri directe și periodice, doctoranzii români.
Se supun la vot trei candidaturi pentru Școala Doctorală:
a. Prof. dr. Elena Tîrziman – votată cu unanimitate,
b. Prof. dr. Ionel Enache – votat cu unanimitate,
c. Conf. dr. Ileana Marin (candidatură SD-SITT) – votată cu 21 de voturi pro și 3
abțineri.
Modificări la Planurile de învățământ
Sunt anunțate de către directorii de departamente modificările survenite la planurile de
învățământ pentru anul universitar 2016-2017 și se supun la vot. Cele trei modificări anunțate
azi (de la Departamentul de Lingvistică, de la Studii literare și de la Științele comunicării)
sunt votate cu unanimitate. Pentru oricare alte modificări ce vor apărea la planurile de
învățământ se va solicita vot electronic ulterior.
Dna prof. dr. Mihaela Constantinescu solicită avizul Consiliului FL privind menținerea a doar
două limbi străine (A și B) în planurile de învățământ și primește acceptul membrilor
Consiliului.
Dna prodecan, conf. dr. Cristina Popescu, dna conf. dr. Elena Ionescu și dna conf. dr. IoanaValentina Murăruș semnalează unele neconcordanțe între recomandările făcute de ARACIS
cu privire la statutul unor discipline (educație fizică, practica de specialitate, limba străină
etc.) și statutul din prezent al acestor discipline, în planurile de învățământ.
Dl. prodecan, prof. dr. Liviu Groza, anunță introducerea a două cursuri noi și renunțarea la
cursul de cogniție și învățare și la tutorialul de cercetare din semestrul al IV-lea, de la
Didactici ale disciplinelor filologice, și obține toate voturile membrilor Consiliului pentru
aceste modificări.
Diverse
1. Dl. prorector, prof. dr. Liviu Papadina, anunță câștigarea unui grant de dezvoltare
instituțională de către Universitatea din București, care permite susținerea financiară a
activităților de internaționalizare și la nivelul FL. Din acest grant se va susține

financiar o săptămână dedicată studenților și o conferință, precum și un fond destinat
finanțării deplasărilor cadrelor didactice în interes de reprezentare instituțională.
Totodată, dl. Prorector, prof. dr. Liviu Papadima, anunță că se lucrează la elaborarea
unei noi metodologii referitoare la deplasările în străinătate ale cadrelor didactice
pentru participarea la manifestări științifice.
Dl. Decan îi informează pe membrii Consiliului că există deja o propunere a FL
adresată UB în cadrul acestui grant, prin care se solicită finanțarea unor conferințe dedicate
studenților ERASMUS.
1. Dl. decan cere avizul Consilului pentru cererea de retragere din Comisia de etică a FL
a dnei conf. dr. Oana Iucu-Bumbu, începând cu data de 01.09.2016. Se supune la vot
și se acceptă în unanimitate.
2. În numele dnei lector dr. Ana Maria Teodorescu, care nu a putut fi prezentă la ședință
din motive obiective, dna conf. dr. Cristina Bogdan propune și solicită acordul
Consiliului pentru ca în perioada 12-16 octombrie 2016, pentru studenții participanți la
Festivalul BIC 70 de la Budapesta, să existe o scutire de la prezența la cursuri. Se
votează în favoarea solicitării, cu unanimitate.
3. Dl. Decan prezintă situația memoriilor și a mesajelor transmise prin email de către dl.
lector dr. Adrian Stoicescu, atât conducerii FL cât și conducerii UB, și dă citire acestor
documente, mai puțin memoriului transmis anterior membrilor Consiliului, prin email.
Totodată, în vederea unei depline transparențe, transmite membrilor Consiliului
solicitarea dlui lector dr. Adrian Stoicescu de a primi rezultatul votului electronic
(inclusive răspunsurile detaliate ale profesorilor) privind invitarea dlui lector dr. A.
Stoicescu la Ședința de Consiliu din data de 12 septembrie 2016. Dl. Decan precizează
că fiecare membru al Consilului are dreptul de a decide asupra desecretizării propriului
vot.
Dna prof. dr. Rodica Zane solicită să i se accepte retragerea de la aceste dezbateri,
deoarece este implicată direct în cazul discutat și dorește să asigure un deplin echilibru
al discuțiilor. Dna Rodica Zane părăsește ședința, în urma acceptării acestei solicitări.
Dl. Decan îi informează pe larg pe cei prezenți cu privire la memoriile depuse și de
dna prof. dr. Rodica Zane și de dl. lector dr. Cătălin Constantin, dând citire textelor
respective. Se solicită membrilor Consiliului un punct de vedere privitor la situația
conflictuală creată.
Dl. prorector Liviu Papadima consideră că soluționarea poate veni din partea unei
comisii de cercetare disciplinară.
Dl. prof. dr. Caius Dobrescu propune ca în viitor să se formuleze criterii clare de
validare a lucrărilor de licență, care să elimine posibilele nuanțe de subiectivism în
evaluare.
Dl. Decan propune să se solicite conducerii UB, printr-un document oficial,
constituirea unei comisii de cercetare disciplinară și profesională, care să analizeze și

să decidă asupra acestei stări de lucruri de la FL. În favoarea redactării acestui
document se pronunță toți membrii Consiliului.
Ședința se închide.
Întocmit de lector dr. Gabriela Biriș

