ŞEDINŢA CONSILIULUI PROFESORAL AL FACULTĂŢII DE
LITERE
17 DECEMBRIE 2012

Ordinea de zi:
1. Promovarea masteratelor și activitatea Centrului studențesc de
Comunicare și Cercetare;
2. Tematică licenţă 2013;
3. Pregătirea Raportului de autoevaluare a Facultăţii de Litere pentru
anul universitar 2011-2012;
4. Prezentarea de către directorii departamentelor și directorul Şcolii
Doctorale a rapoartelor de activitate pentru anul universitar 20112012;
5. Situaţia bursierilor Erasmus în anul universitar 2012-2013; Criterii de
selecţie a candidaţilor pentru bursele Erasmus în străinătate sau
pentru mobilitățile Erasmus ale profesorilor;
6. Diverse.

1. Promovarea masteratelor.
Dna Prodecan, Lector univ. dr. Laura Mesina, prezintă planul pentru promovarea
masteratelor, prin organizarea unei săptămâni de întâlniri și dezbateri cu masteranzii
Facultății de Litere, în luna martie 2013 (probabil în perioada 21-27 martie 2013). În acest
sens, se vor organiza în prealabil, în luna ianuarie, niște discuții cu coordonatorii de
masterate.
De asemenea, Dna Prodecan Laura Mesina prezintă succint rezultatele chestionarului online
adresat studenților și masteranzilor facultății noastre, întocmit de tânăra absolventă de
Sociologie, actualmente masterandă CEP, anul II, Ana-Maria Ene. Întrebările formulate în
chestionar au vizat stagiile de practică; cercetarea științifică studențească; receptarea ofertelor

1

de masterat în facultate; imaginea facultăţii; implicarea studenţilor în campania aniversară
2013. Rezultatele acestui chestionar vor fi trimise prin email profesorilor Facultății de Litere.
În al treilea rând, dna prodecan Laura Mesina reamintește membrilor Consiliului profesoral
că Centrul Studențesc de Cercetare și Comunicare a fost aprobat în cadrul planului
managerial al actualei conduceri a facultății, prezentat în martie 2012, și că el își desfășoară
deja activitatea organizând 2 serii de conferințe (Conferințele Facultății de Litere, intitulate
Valorile noastre, și moderate de Prof. univ. dr. Eugen Negrici și Conferințele Alumnilor,
organizate pentru fiecare department în parte în jurul unei triplete: profesor tânăr / alumn de
succes / student sau masterand moderator).
Centrul Studențesc de Cercetare și Comunicare se va implica și în alte activități legate de
sărbătoririle ce vor avea loc în 2013, de Săptămâna masteratelor, de Zilele Porților Deschise,
de Conferința Națională a Studenților Facultății de Litere (noiembrie 2013) și de crearea noii
platforme online a facultății noastre.
Dl. Prodecan, Prof. univ. dr. Emil Ionescu, intervine în discuție pentru a mulțumi celor care
au contribuit la succesul conferințelor deja organizate (studenți, masteranzi, precum și
conducerea facultății); pentru a reaminti șefilor de departamente că trebuie semnate de către
toți colegii formularele de protecția muncii și pentru a-i ruga pe membrii consiliului să
răspundă cu mai multă promptitudine și colegialitate solicitărilor Decanatului.

2. Tematică licenţă 2013.
Dna Decan Oana Murăruș reamintește că ghidul licenței trebuie trimis pe forumurile
diverselor programe de studii.
Reprezentanții studenților din Consiliu solicită ca programa pentru licență să fie afișată cu 1
an înainte de susținerea examenului. Se solicită Departamentului de Lingvistică să împartă
materia de licență în 3 calupuri, iar Departamentului de Studii Literare să specifice operele
care trebuie parcurse pentru fiecare autor inclus în programă.

3. Pregătirea Raportului de autoevaluare a facultăţii pentru anul
universitar 2011-2012.

2

Dna Prodecan, Conf. univ. dr. Cristina Popescu, anunță Consiliul că se preconizează o
modificare radicală a raportului de auto-evaluare și îi roagă pe membrii Comisiei de Calitate
să se implice rapid în procesarea datelor, atunci când va fi nevoie.

4. Prezentarea de către directorii departamentelor și directorul Şcolii
Doctorale a rapoartelor de activitate pentru anul universitar 20112012.
Dna Decan, Conf. univ. dr. Oana Murăruș, îi invită pe directorii departamentelor să
prezinte rapoartele de activitate pentru anul universitar 2011-2012. Rând pe rând, Prof.
univ. dr. Mircea Vasilescu (Departamentul de Studii Literare), Prof. univ. dr. Rodica
Zafiu (Departamentul de Lingvistică), Prof. univ. dr. Monica Spiridon (Departamentul de
Științe ale Comunicării, secția de Comunicare și Relații Publice), Prof. univ. dr. Ionel
Enache (Departamentul de Științe ale Comunicării, secția de Științe ale Informării și
Documentării), Prof. univ. dr. Andrei Cornea (în locul Dnei Prof. univ. dr. Mihaela
Constantinescu, care este absentă, Departamentul de Studii Culturale), Prof. univ. dr.
Doina Banciu (Departamentul de Științe Administrative) și Prof. univ. dr. Ion Bogdan
Lefter (Școala Doctorală a Facultății de Litere) prezintă aspectele didactice, de cercetare,
de afiliere la diverse organisme naționale și internaționale ale membrilor structurilor
universitare pe care le conduc, precum și premiile și distincțiile primite de unii dintre
colegi în decursul anului universitar care s-a încheiat.

5. Situaţia bursierilor Erasmus în anul universitar 2012-2013; Criterii
de selecţie a candidaţilor pentru bursele Erasmus în străinătate și
pentru mobilitățile profesorilor;
Dna Lector univ. dr. Lucia Ofrim, Responsabilul Erasmus al Facultății de Litere, prezintă
situația studenților Erasmus pentru anul universitar 2012-2013 și anunță încheierea unui
acord Erasmus cu Universitatea Cambridge (2 locuri pentru doctoranzi și 2 mobilități
pentru profesori – una pentru un profesor român, cealaltă pentru un profesor englez).
Dna Lector univ. dr. Lucia Ofrim anunță introducerea unui nou criteriu de selecție:
obligativitatea prezentării unui certificat de competență lingvistică pentru toți studenții
români care vor candida pentru o bursă Erasmus (inclusiv pentru cei care urmează o
Limbă Străină ca specialitate B).
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De asemenea, sunt precizate aspectele care vor fi luate în considerare de Comisia de
Relații Internaționale pentru desemnarea / departajarea profesorilor care vor ocupa o
mobilitate Erasmus: CV, lista de lucrări publicate, planul de predare pentru orele care vor
fi susținute la universitatea parteneră, implicarea în programul Erasmus, relevanța
domeniului de expertiză al profesorului pentru respectivul parteneriat.

6. Diverse.
Dna Decan Oana Murăruș informează Consiliul despre întâlnirea pe care a avut-o cu Rectorul
Universității pentru a solicita sprijinul financiar pentru organizarea în bune condiții a
sărbătoririi celor 150 de ani de la înființarea Școlii Superioare Filologice. S-a obținut
promisiunea pentru fondurile necesare tipăririi monografiei istorice a Facultății (și, eventual,
a unui album fotografic), precum și pentru renovarea coridoarelor din aripa Odobescu.
Dna Decan Oana Murăruș informează Consiliul că Editura Universității din București a
reintrat în categoria B, conform normelor CNCSIS și anunță că profesorul Coman Lupu a
informat-o despre modificarea criteriilor CNATDCU pentru abilitare și pentru ocuparea
pozițiilor academice. De asemenea, anunță includerea în Comisia de Specialitate CNATDCU
pentru Filologie a Dnei Prof. univ. dr. Gabriela Pană-Dindelegan.
Dna Prof. univ. dr. Monica Spiridon solicită Consiliului prelungirea activității profesionale
(începând cu luna februarie 2013) și se aprobă solicitarea în unanimitate.

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