ŞEDINŢA CONSILIULUI PROFESORAL AL FACULTĂŢII DE
LITERE
8 APRILIE 2013
Ordinea de zi:
1. Bursele Erasmus;
2. Cursurile opționale și introducerea unor consultații în vederea elaborării
lucrărilor de licență;
3. Informare legată de Săptămâna Masteratelor și Zilele Porților Deschise;
4. Raportul de autoevaluare al Facultății de Litere;
5. Acreditarea masteratelor;
6. Metodologia concursurilor didactice;
7. Situația financiară a Facultății de Litere;
8. Diverse.

1. Bursele Erasmus
Dna Decan, Conf. univ. dr. Ioana Valentina Murăruș, informează Consiliul despre buna
desfășurare a activităților premergătoare organizării interviurilor de selecție pentru bursele
Erasmus (informațiile au fost postate la avizier și pe forumurile studențești în timp util, iar
interviul de selecție se va desfășura în data de 11 aprilie 2013, din componența comisiei
făcând parte: Prof. univ. dr. Monica Spiridon, Prof. univ. dr. Emil Ionescu, Conf. univ. dr.
Camelia Ușurelu, Lector univ. dr. Lucia Ofrim).

2. Cursurile opționale și introducerea unor consultații în vederea elaborării
lucrărilor de licență
Dna Prodecan, Lector univ. dr. Oana Fotache, anunță Consiliul că au fost primite
propunerile pentru cursurile opționale (la specializarea LLR-LLS) pentru semestrul I al
anului universitar 2013-2014. Studenții vor avea la dispoziție minimum 2 săptămâni pentru a
parcurge ofertele cursurilor, iar la începutul lunii mai ar trebui făcute opțiunile, care vor fi
definitivate în luna septembrie.
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De asemenea, pentru specializarea LLR-LLS este propusă introducerea unor consultații
pentru licență (măcar câte o întâlnire în lunile mai și iunie pentru alegerea temelor de licență
pentru anul universitar următor). Alte specializări ale Facultății de Litere (Comunicare și
Relații Publice, Studii Europene) anunță că folosesc acest sistem de multă vreme.
3. Informare legată de Săptămâna Masteratelor și Zilele Porților Deschise
Dna Decan, Conf. univ. dr. Ioana Valentina Murăruș, informează Consiliul despre buna
desfășurare a activităților de promovare a masteratelor din Săptămâna dedicată lor și
mulțumește Centrului Studențesc de Cercetare și Comunicare pentru organizarea eficientă a
evenimentelor și pentru sprijinul logistic oferit. Andreea Nițu (masterand CEP, anul II)
prezintă un Power Point cu principalele activități desfășurate în Săptămâna Masteratelor
pentru fiecare specializare în parte.
Dl. Prodecan, Conf. univ. dr. Cristian Moroianu, oferă membrilor Consiliului informații
despre Zilele Porților Deschise (organizate în perioada 1-3 aprilie, în Facultatea de Litere) și
Târgul Educației (în perioada 4-5 aprilie, la Rectorat). Anul acesta au fost circa 400-450 de
vizitatori în Facultatea de Litere și un număr similar la standul Facultății de la Rectorat (unde
studenții au fost coordonați de asist. dr. Anca Anton). Dl. Prodecan, Conf. univ. dr. Cristian
Moroianu, ține să mulțumească – pentru sprijinul important acordat în buna desfășurare a
acestor evenimente – Centrului Studențesc de Cercetare și Comunicare și ASLUB, precum și
echipelor de studenți (în special, de la specializarea Comunicare și Relații Publice).
4. Raportul de autoevaluare al Facultății de Litere
Dna Prodecan, Conf. univ. dr. Cristina Popescu prezintă cele mai semnificative aspecte
ale raportului de autoevaluare al Facultății de Litere, mulțumind echipei de lucru.
5. Acreditarea masteratelor
Dna Decan, Conf. univ. dr. Ioana Valentina Murăruș, le cere Directorilor de
departamente să pregătească rapoartele de autoevaluare pentru masteratele pe care le conduc
până în data de 15 aprilie 2013, dat fiind că pe 17 aprilie trebuie predate la Rectorat.
Masteratul de Etnologie cere schimbarea domeniului din Filologie în Studii Culturale.
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6. Metodologia internă de desfășurare a concursurilor didactice
La punctual 6 al ordinii de zi s-a discutat chestiunea introducerii unor modificări în
metodologia internă de desfășurare a concursurilor didactice. În urma discuțiilor, s-a propus
și votat înlocuirea prelegerii publice de 45 de minute cu o prezentare a planurilor de carieră și
activitate de cercetare de 20 de minute, urmată de o rundă de întrebări din partea comisiei (20
de minute). De asemenea, s-a propus și s-a votat introducerea examenului scris ca probă
obligatorie pentru ocuparea postului de asistent (pe perioadă nedeterminată sau determinată).
7. Situația financiară a Facultății de Litere
Dna Decan, Conf. univ. dr. Ioana Valentina Murăruș, prezintă situația financiară a
Facultății de Litere, anunțând că ne plasăm pe o dificilă poziție 3 în topul deficitului (după
Facultățile de Chimie și Biologie). Anunță și o metodă prin care speră să mai reducă din
deficit, recurgând la sumele pe care Universitatea le încasează pentru studenții anului
pregătitor, acolo unde cursurile sunt asigurate de cadre didactice ale Facultății de Litere. De
asemenea, i s-a sugerat administratorului Facultății, dl Marcel Mițoi, să ceară un desfășurător
al cheltuielilor pe care le-a făcut instituția noastră.
8. Diverse
Dna Prof. univ. dr. Rodica Zafiu propune ca Facultatea de Litere să ceară Universității
din București decernarea titlului de Doctor Honoris Causa Profesorului Martin Maiden de la
Universitatea din Oxford, argumentându-și opțiunea cu date semnificative din CV-ul
acestuia. Propunerea este întâmpinată cu reticență de Prof. univ. dr. Emil Ionescu, care
consideră a fi mai potrivită acordarea disticției de Professor Honoris Causa. Subiectul va fi
rediscutat la următoarea ședință a Consiliului profesoral.

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