ŞEDINŢA CONSILIULUI PROFESORAL AL FACULTĂŢII DE LITERE
11 MARTIE 2013

Ordinea de zi:
1. Validarea concursurilor didactice
2. Prezentarea posturilor care urmează să fie scoase la concurs în semestrul al II-lea
3. Gradații de merit
4. Raportul de autoevaluare al Facultății de Litere
5. Zilele Porților Deschise
6. Cifrele de școlarizare pentru anul universitar 2013-2014
7. Situația financiară a Facultății de Litere (se amână discuția pentru viitoarea ședință
de consiliu)
8. Diverse

1. Validarea concursurilor didactice
Doamna Decan, Conf. univ. dr. Ioana-Valentina Murăruș, citește rezultatele concursurilor
didactice care s-au desfășurat în cadrul Facultății de Litere în luna februarie 2013 (Centralizatorul
rezultatelor concursurilor didactice).
Se votează în unanimitate de către membrii Consiliului.

2. Prezentarea posturilor care urmează să fie scoase la concurs în semestrul al II-lea
Directorii diverselor departamente ale Facultății anunță posturile care urmează să fie scoase la
concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2012-2013, după cum urmează:
Lingvistică – 5 posturi – 2 de conferențiar, 1 asistent (perioadă nedeterminată), 2 asistenți
(perioadă determinată);
Științele Comunicării – 3 posturi – 1 profesor, 1 conferențiar, 1 lector;
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Studii Literare – 4 posturi – 3 conferențiari, 1 lector.
Se votează în unanimitate scoaterea la concurs a acestor posturi didactice.

3. Gradații de merit
La punctul 3 al ordinii de zi s-au discutat propunerile departamentelor pentru ocuparea celor două
gradații de merit disponibile pentru personalul didactic. Propunerile au vizat următoarele persoane:
Departamentul de Lingvistică:
Lect. univ. dr. Adina Dragomirescu
Departamentul de Științe ale Comunicării:
Asist. univ. dr. Raluca Moise
Departamentul de Studii Culturale:
Prof. univ. dr. Andrei Cornea
Departamentul de Științe Administrative:
Conf. univ. dr. Oana Iucu
Departamentul de Studii Literare:
Conf. univ. dr. Mircea Cărtărescu
În urma votului secret, s-au clasat pe primele două poziții doamna asist. univ. dr. RALUCA
MOISE și domnul conf. univ. dr. MIRCEA CĂRTĂRESCU.
Pentru personalul auxiliar, a existat o singură propunere pentru gradația de merit alocată pentru
doamna IZABELA NIDELEA, administrator financiar de patrimoniu, care a fost acceptată în
unanimitate.
4. Raportul de autoevaluare al Facultății de Litere
Doamna Prodecan, Conf. univ. dr. Cristina Popescu amintește de colaborarea bună pe care a avut-o
cu reprezentanții Comisiei de Calitate, precum și cu unii dintre membrii Comisiei de Cercetare, în
frunte cu doamna prodecan, lector univ. dr. Laura Mesina, în vederea centralizării datelor pentru
raportul de autoevaluare și le mulțumește acestora pentru ajutor și promptitudine. De asemenea, atrage
atenția asupra faptului că, probabil, indicatorii avuți în vedere anul acesta se vor păstra și pentru anul
viitor.
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5. Zilele Porților Deschise
Domnul Prodecan, Conf. univ. dr. Cristian Moroianu, anunță calendarul ZPD-ului de anul
acesta: 1-3 aprilie în Facultate, 4-5 aprilie, Târgul Educației la Rectorat. Programul ZPD-ului va
conține o suită de cursuri deschise oferite de fiecare departament în parte, o seară de teatru studențesc,
un cenaclu Universitas, o conferință în seria Valorile noastre, moderată de Profesorul Eugen Negrici,
avându-l ca invitat pe Profesorul Paul Cornea.
6. Cifrele de școlarizare pentru anul universitar 2013-2014
Doamna Decan, Conf. univ. dr. Ioana-Valentina Murăruș, informează membrii Consiliului cu
privire la cifrele orientative propuse pentru anul universitar 2013-2014, după cum urmează:
ADMITERE CICLUL DE LICENȚĂ:
Lb. Rom. / Lb. Străină – 250 locuri (buget) / 100 locuri (taxă)
LUC – 50 locuri (buget) / 10 locuri (taxă)
Studii Europene – 70 locuri (buget) / 50 locuri (taxă)
CRP – 90 locuri (buget) / 60 locuri (taxă)
CRP (IFR) – / 75 locuri (taxă)
SID – 50 locuri (buget) / 10 locuri (taxă)
AMS – 45 locuri (buget) / 5 locuri (taxă)
ADMITERE MASTERATE:
Studii Literare Românești – 25 locuri (buget)
TL și Lit. Comparată – 20 locuri (buget)
Studii Lingvistice – 20 locuri (buget)
Etnologie – 20 locuri (buget)
TPE – 30 locuri (buget) / 20 (taxă)
DDF – 25 locuri (buget)
Cultură Ebraică – 10 locuri (buget)
Cultură și politică – 20 locuri (buget) / (15 taxă)
MCRP – 30 locuri (buget)
CEP – 30 locuri (buget)
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GISC – 30 locuri (buget)
Managementul informației – 30 locuri (buget)
ADMITERE ȘCOALA DOCTORALĂ – 50 locuri (buget) / 5 (taxă)
Se aprobă în unanimitate propunerile făcute.
7. Situația financiară a facultății (se amână discuția pentru viitoarea ședință de consiliu).
8. Diverse
Doamna Profesor univ. dr. Rodica Zafiu anunță constituirea unei Școli Postdoctorale în
vederea analizării dosarelor celor 4 bursiere postdoctorale (Catrinel Popa, Alice Toma, Florina Elena
Pârjol, Ioana Cosma). Comisia a fost alcătuită din:
Președinte: Prof. univ. dr. Liviu Papadima
Membrii: Prof. univ. dr. Rodica Zafiu
Prof. univ. dr. Emil Ionescu
Secretar: Asist. univ. dr. Raluca Brăescu
Comisia a constatat că toate cele 4 bursiere și-au îndeplinit riguros îndatoririle specificate în bursă, de
aceea se cere Consiliului profesoral să valideze acest rezultat. Se votează și se aprobă în unanimitate.
Doamna Decan, Conf. univ. dr. Ioana-Valentina Murăruș, supune Consiliului spre aprobare lista cu
suplinitorii Departamentului de Studii Culturale pentru semestrul al II-lea și se aprobă în unanimitate.
Doamna Decan, Conf. univ. dr. Ioana-Valentina Murăruș, supune atenției Consiliului cererea Dnei
Conf. univ. dr. Felicia Waldman de a preda, în regim modular, un curs (Doctrine mistice ale
iudaismului) în cadrul unui program de masterat al Facultății de Istorie a Universității Alexandru Ioan
Cuza din Iași. Se votează și se aprobă în unanimitate.
Întocmit de lector univ. dr. Cristina Bogdan
Secretarul Consiliului Profesoral al Facultății de Litere
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