PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI
CONSILIULUI FACULTĂȚII DE LITERE
din data de 08.05.2017
Dl. profesor Emil Ionescu, decanul Facultății de Litere, anunță următoarea ordine de
zi:
1. Raport anual al Decanului
2. Informare asupra Colocviului național studențesc Best Letters
3. Informare asupra Săptămânii calității la UB
4. Informare asupra alegerilor la Asociația Studenților
5. Prezentare și votare a comisiilor de licență si disertație
6. Informare și vot referitor la concursurile didactice (aprobarea comisiilor de concurs)
7. Diverse
La ședință participă 24 de membri (dintre care 7 studenți).
Dl. decan prezintă raportul anual, insistând asupra rezolvării unor probleme cu colegii
de la FLLS (de ex. reglementarea situațiilor restanțelor și a examenelor, renunțarea la unele
dintre cursurile facultative de limbi străine de la unele programe, respingerea unor profesori
de la FLLS care nu își făceau orele la programele non-filologice sau care nu se ridicau la
înălțimea așteptărilor) și asupra construirii unui nou site al Facultății de Litere. În privința
relației cu studenții, s-a realizat o bună comunicare între studenți și Decanat prin intermediul
Biroului Studențesc. Acest birou este o interfață între studenți și profesori (nu aparține nici
unei asociații studențești) sau între studenți și studenți.
Dl. decan remarcă meritele deosebite ale studenților din Biroului Studențesc, în ciuda
condițiilor grele în care lucrează și a lipsei unui sediu.
Referitor la activitatea din ultima perioadă, dl. decan anunță elaborarea unor
metodologii la cererea UB (metodologia pentru licență/ masterat, metodologia pentru
mobilități etc.).
Dl. decan își exprimă dorința de a înregistra rezultate mult mai bune în domeniul
cercetării, mai ales prin stimularea colegilor pentru a-și raporta corect și la timp activitatea de
cercetare. O altă problemă este încercarea de a reține în facultate, la programele de masterat, a
unui număr cât mai mare de absolvenți. D-na conf. dr. Laura Mesina se oferă să pună la
dispoziția conducerii o bază de date realizată în mandatul trecut în vederea îmbunătățirii
programelor de studii de la ciclul de masterat.
D-na prodecan conf. dr. Cristina Bogdan, organizatoare a Colocviilor naționale
studențești Best Letters, vorbește despre succesul actualei ediții, care a adus în plus față de
edițiile trecute, două jurii de profesioniști (care au oferit, la rândul lor, premii și internshipuri) și remarcă numărul mare de premii obținute de studenții și masteranzii facultății noastre.
Mulțumește partenerilor media, editurilor, colegilor care au coordonat lucrări, au moderat
secțiuni, au făcut parte din comitetul științific și colegilor care au donat cărți. Dl. decan
mulțumește doamnei conf. dr. Laura Mesina pentru meritul de a fi lansat acest eveniment și de
a fi organizat primele 3 ediții. Se mulțumește și domnului Bogdan Dumitru, care a avut un rol
extrem de important în desfășurarea acestui colocviu.
Dna. prodecan, conf. dr. Cristina Popescu, informează asupra Săptămânii calității la
UB, calendarul acțiunilor realizate pentru personalul didactic și auxiliar. Acțiunile se
adresează tuturor celor interesați. Studenta Andreiana Lupu prezintă, pe scurt, activitățile ce
urmează a fi desfășurate în data de 9 mai pentru studenți.

Studenta Eliza Husar anunță că ASLUB numără aproximativ 70 de membri, prezintă
rezultatele alegerilor studențești și explică cu ce se ocupă fiecare departament din asociație.
Problema asociației este de a funcționa legal, de a schimba denumirea în Liga Studenților de
la Litere UB. Anunță, de asemenea, că asociația a lansat un blog.
D-na prodecan, conf. dr. Cristina Bogdan, o sfătuiește să specifice pe blog că postările
nu aparțin Facultății de Litere, nu sunt oficiale, ci aparțin ASLUB.
Studenta Eliza Husar anunță participarea asociației la diverse acțiuni și își exprimă
dorința creării unei „Biblioteci vii” în Holul de marmură al facultății.
Dl. decan dă citire comisiilor de licență și de disertație. Comisiile sunt supuse la vot și
votate în unanimitate.
D-na prodecan, conf. dr. Cristina Popescu, anunță că s-au publicat în MO posturile ce
vor fi scoase la concurs (un post lector univ. poz. 12- CESI). Dă citire comisiilor de concurs și
le supune la vot. Comisiile sunt votate în unanimitate.
Diverse:
D-nul prodecan L. Groza informează asupra fondurilor de dezvoltare instituțională
care se vor aloca facultăților în urma unui concurs de proiecte. Facultatea de Litere a fost
solicitată pentru două acțiuni. Unul dintre proiecte este destinat menținerii în sistemul de
învățământ a persoanelor fără posibilități materiale. Al doilea proiect se referă la înființarea
unor asociații antreprenoriale. Facultatea și-a exprimat disponibilitatea pentru desfășurarea
unei acțiuni și se așteaptă rezultatele competiției.
D-na conf. dr. Ioana-Valentina Murăruș informează că Școala de vară o va avea ca
director pe lect. dr. Gabriela Biriș. Deoarece efortul depus este și va fi foarte mare, doamna
Murăruș propune acordarea unui spor de 30% timp de 4 luni doamnei Biriș. Se supune la vot
și se votează în unanimitate.
Domnul decan prezintă cererea doamnei conf. dr. Alexandra Vrânceanu pentru
afilierea la Școala doctorală SITT. Se supune la vot și se votează în unanimitate.
Domnul decan informează că Universitatea din București a alocat Facultății de Litere
473 de locuri bugetate în loc de 545 solicitate. Acest aspect va duce la creșterea deficitului (cu
13% mai puține locuri față de anul trecut).
Numărul de locuri bugetate se distribuie pe programe de licență astfel:
- Limbă și literatură română – O limbă și literatură modernă
- Științele informării și documentării
- Comunicare și relații publice
- Studii europene
- Asistență managerială și secretariat
- Literatură universală și comparată - O limbă și literatură modernă

190 locuri
45 locuri
68 locuri
65 locuri
60 locuri
45 locuri

Domnul decan pune în discuție situația de la Departamentul de Științe ale comunicării,
unde sunt foarte puține cadre didactice pentru un număr foarte mare de studenți. Prin urmare,
ar trebui rezolvată într-un fel criza de personal din acest departament.
Numărul de locuri bugetate se distribuie pe programe de masterat astfel:
- Studii literare
27
- Studii avansate în lingvistică
15
- Teoria și practica editării
29
- Didactici ale disciplinelor filologice
30
- Cultură și civilizație ebraică
10
- Etnologie, antropologie culturală și folclor
18

-

Modele de comunicare și relații publice
Consultanță și expertiză în publicitate
Gestionarea informației în societatea contemporană
Cultură și politică în context european și internațional
Teoria și practica imaginii
Societate, multimedia, spectacol
Managementul informației și al documentelor

22
30
26
15
22
22
30

Întocmit:
Conf. univ. dr. Camelia UȘURELU

