ŞEDINŢA CONSILIULUI PROFESORAL AL FACULTĂŢII DE
LITERE
12 NOIEMBRIE 2012

Ordinea de zi:
1. Discutarea statutului Centrului Studențesc de Cercetare și Comunicare;
2. Strategie privind sărbătorirea Anului Facultăţii de Litere 2013 (150 de ani de la
înfiinţarea Şcolii Superioare Filologice);
3. Elaborarea Ghidul licenţei;
4. Tematică pentru licenţă 2013;
5. Planul editorial pentru anul 2013;
6. Analiza deficienţelor sistemului actual de evaluare;
7. Diverse.

1. Discutarea statutului Centrului Studențesc de Cercetare și Comunicare
Dna Prodecan, Lector univ. dr. Laura Mesina, prezintă proiectul referitor la înființarea
unui Centru Studențesc de Cercetare și Comunicare, punând la dispoziția membrilor
Consiliului Profesoral statutul și organigrama concepute pentru viitorul centru. Acest centru
va utiliza o parte din patrimoniul Facultății de Litere (o sală de la subsolul facultății) și va
avea drept partener Comisia Științifică a facultății. Din echipa centrului fac parte deocamdată
masteranzi ai Departamentului de Științe ale Comunicării, urmând să se mai facă recrutări și
pentru studenți, masteranzi și doctoranzi ai celorlalte specializări, în măsura în care vor fi
interesați.
Centrul va ajuta la organizarea a două serii de conferințe care vor avea loc lunar
(începând din noiembrie 2012), Conferințele Alumnilor (diverselor specializări ale facultății)
și Conferințele Facultății de Litere (al căror moderator a acceptat să fie Prof. univ. dr. Eugen
Negrici). De asemenea, centrul își propune organizarea Colocviului Masteranzilor (martie
2013) și a Colocviului național al studenților Facultății de Litere (noiembrie 2013).
1

Membrii centrului (studenți, masteranzi) vor putea îndeplini astfel stagii de practică de
specialitate.
După prezentarea proiectului de către dna prodecan Laura Mesina, au loc discuții între
profesorii Consiliului referitoare la legitimitatea unui astfel de centru, precum și la denumirea
lui. Dna Decan, Conf. univ. dr. Ioana-Valentina Murăruș, le amintește colegilor că acest
proiect a fost inclus în planul managerial cu care a candidat pentru funcția de decan al
Facultății de Litere.
Proiectul nu este votat, se amână discuția până la Consiliul următor, iar statutul Centrului
va fi trimis prin email profesorilor, astfel încât să poată face modificări, nuanțări sau
observații dacă se consideră necesar.

2. Strategie privind sărbătorirea Anului Facultăţii de Litere 2013
Dna Decan, Conf. univ. dr. Ioana-Valentina Murăruș, informează Consiliul referitor la
strategia privind sărbătorirea a 150 de ani de la înființarea Școlii Superioare Filologice.
Punctual, evenimentul va avea loc pe 2 noiembrie 2013, dar de-a lungul întregului an se
vor organiza diverse manifestări.
Va fi alcătuită și o monografie istorică a facultății de către dna Prof. univ. dr. Adina
Berciu. În acest sens, fiecare departament al facultății va trebui să nominalizeze o
persoană care să poată oferi informații detaliate despre respectivul departament, mai ales
din anii 90 până în prezent. La aceasta, pentru cele 2 departamente filologice, se va
adăuga și prezentarea marilor figuri care au învățat sau au predat în Facultatea de Litere.
Se are în vedere emiterea unei monede jubiliare și a unei medalii aniversare (în acest
sens se poartă discuții cu Banca Națională a României).
Se dorește comandarea a două plăci comemorative (una va fi așezată la intrarea în
facultate; cealaltă în holul de marmură, unde a fost inițial amplasată în vremea regelui
Ferdinand, de aceea se va cere acordul Casei Regale a României pentru a crea această
placă purtând însemnele regale). Institutul Hurmuzachi și-a arătat disponibilitatea pentru
a achita cele două plăci comemorative.
Dacă vor exista fondurile necesare, se va alcătui și un album fotografic al Facultății de
Litere.
Se vor organiza de-a lungul întregului an campanii de presă (DIGI TV și-a arătat
disponibilitatea pentru o colaborare în acest sens), sesiuni jubiliare sub semnul figurilor
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tutelare ale departamentelor, vor avea loc Conferințele Alumnilor și Conferințele
Facultății (în Sala de Lectură a Bibliotecii Facultății de Litere).
Dna Decan, Conf. univ. dr. Ioana-Valentina Murăruș, le cere colegilor să se
gândească la posibilitatea de a denumi sălile facultății cu numele marilor specialiști din
diversele domenii pe care specializările facultății le acoperă.
Dna Prof. univ. dr. Doina Banciu își arată disponibilitatea pentru a se implica activ în
procesul de strângere de fonduri (găsirea de sponsorizări) pentru organizarea
evenimentelor anului 2013.

3. Elaborarea Ghidul licenţei
Dna prodecan, Lector univ. dr. Oana Fotache, anunță crearea unor norme unitare
pentru redactarea lucrărilor de licență (pe baza unui ghid pus în pagină de dna asist. univ.
dr. Magda Răduță). Acestea vor fi nuanțate în funcție de specificul fiecărui departament
în parte. Dna Prof. univ. dr. Monica Spiridon anunță că a operat aceste modificări pentru
ghidul licenței candidaților de la Comunicare și Relații Publice.

4. Tematică pentru licenţă 2013
Dna Dna Decan, Conf. univ. dr. Ioana-Valentina Murăruș, îi roagă pe șefii
departamentelor să pregătească până la data de 10 decembrie 2012 tematica pentru
licența din vara anului 2013 și iarna anului 2014 și să ofere lista coordonatorilor științifici
din respectivul departament.

5. Planul editorial pentru anul 2013
Dna prodecan, Lector dr. Oana Fotache, informează Consiliul că de acum înainte este
nevoie pentru fiecare titlu înscris în planul editorial și de o scurtă prezentare a respectivului
volum (2000-3000 de semne). Data de predare a planului editorial pentru anul 2013 (în
format electronic) din partea departamentelor este 5 decembrie 2012.

6. Analiza deficienţelor sistemului actual de evaluare
Dna prodecan, Conf. univ. dr. Cristina Popescu, prezintă – sistematizate într-un Power
Point – rezultatele unui sondaj de opinie, realizat cu metode de cercetare sociologică, pe un
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eșantion reprezentativ de 343 de studenți și masteranzi ai Facultății de Litere, privitor la
satisfacția față de evaluarea în cadrul examenelor de semestru / an, examenelor de licență sau
susținerilor disertațiilor de masterat.
Rezultatele sondajului vor fi trimise pe mail profesorilor facultății spre informare.

7. Diverse
Dna Preparator drd. Gabriela Jurubiță (angajat și al BCU) informează Consiliul
profesoral despre bazele de date online achiziționate de UEFISCDI și anunță organizarea
unor sesiuni de prezentare a accesului la acestea.
Dna Lector univ. dr. Olga Bălănescu solicită acordul de principiu al consiliului pentru
a preda la Universitatea „Titu Maiorescu”. Se aprobă în unanimitate.
Se aprobă în unanimitate următoarele comisii de doctorat :
- pentru doctoranda Dudescu Daniela Mihaela (profesor coordonator : prof.
univ. dr. Nicolae Saramandu), președinte: prof. univ. dr. Emil Ionescu; referenți: prof.
univ. dr. Gheorghe Sarău (Universitatea din București), C.S. I dr. Stelian Dumistrăcel
(Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iași), C.S. II dr. Manuela Nevaci
(Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan și Al. Rosetti”, București);
- pentru doctoranda Omăt Gabriela Ștefania (profesor coordonator : prof. univ.
dr. Paul Cornea), președinte: conf. univ. dr. Ioana Valentina Murăruș; referenți: prof.
univ. dr. Eugen Negrici (Universitatea din București), prof. univ. dr. Livius Ciocârlie
(Universitatea de Vest din Timișoara), conf. univ. dr. Antonio Patraș (Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza”, Iași);

Întocmit de lector univ. dr. Cristina Bogdan
Secretarul Consiliului Profesoral al Facultății de Litere
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