ŞEDINŢA CONSILIULUI PROFESORAL AL FACULTĂŢII DE
LITERE
13. 05. 2013
Ordinea de zi:
1. Admitere licenţa iulie 2013;
2. Activitatea Centrelor de cercetare;
3. Proiecte de colaborare internaţională;
4. Aprobarea Regulamentului Facultăţii de Litere privind concursurile didactice
(forma revizuită la sugestiile Comisiei de Specialitate a Senatului UB);
5. Diverse.
1. Admitere licenţa iulie 2013
Domnul Prodecan, Conf. univ. dr. Cristian Moroianu, informează Consiliul în legătură cu
cifrele de şcolarizare solicitate pentru anul universitar 2013-2014, după cum urmează:
LLR-LLS – 350 de locuri;
LUC – 75 de locuri;
SE – 120 de locuri;
AMS – 50 de locuri;
SID – 60 de locuri;
CRP – 150 de locuri (ZI) / 75 (IFR)
Domnul Prodecan, Conf. univ. dr. Cristian Moroianu, anunţă membrii Consiliului că a
fost stabilită componenţa comisiei de admitere (cu aproximativ 20 de persoane), etapele de
parcurs rămânând aceleaşi ca în anii precedenţi. Singurul program de studii care păstrează
examenul scris ca probă la admitere este cel de Comunicare şi Relaţii Publice, la celelalte
organizându-se forme de admitere pe baza dosarului depus de candidat, păstrându-se, pentru
admiterea de anul acesta, grila de calcul folosită anul trecut.
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Doamna Decan, Conf. univ. dr. Ioana-Valentina Murăruș, anunţă că a fost invitată să
participe la o şedinţă a Consiliului Profesoral al Facultăţii de Limbi Străine, unde s-au
discutat cifrele alocate pentru diferitele specializări B, precum şi faptul că specializarea
Limba şi Literatura Engleză nu accceptă decât candidaţi încadrabili de la nivelul mediu în sus
(nivelul B1).

2. Activitatea Centrelor de cercetare
Doamna Prodecan, Lector univ. dr. Laura Mesina, prezintă un raport detaliat al
activităţii Centrelor de cercetare din Facultatea de Litere, accentuând mai ales scăderile din
anul calendaristic 2012 (comparativ cu anii anteriori), precum şi obiectivele care nu au fost
încă atinse faţă de aspectele consemnate în planul managerial al actualei conduceri a
Facultăţii de Litere. Sunt puse în evidenţă carenţele în ceea ce priveşte componenţa
internaţională a echipelor de cercetare, precum şi slaba reprezentare a doctoranzilor în
proiectele de cercetare instituţionale.
3. Proiecte de colaborare internaţională
Doamna Decan, Conf. univ. dr. Ioana-Valentina Murăruș, anunţă semnarea convenţiei
Erasmus cu Facultatea de Limbi Moderne şi Medievale de la Universitatea din Cambridge,
pentru 2 doctoranzi şi 1 cadru didactic. De asemenea, informează Consiliul despre acordul
unui doctorat în co-tutelă cu Universitatea din Torino, ca şi despre cursurile susţinute
semestrul acesta de Prof. univ. dr. Bruno Mazzoni pentru masteranzii de la Studii Literare.
Doamna Decan, Conf. univ. dr. Ioana-Valentina Murăruș, aminteşte despre Colocviul
Franco-Român al Departamentului de Comunicare (din luna martie a anului 2013), eveniment
cu o participare internaţională semnificativă şi extrem de onorantă pentru organizatori.
Doamna Decan, Conf. univ. dr. Ioana-Valentina Murăruș, informează Consiliul în
legătură cu ideea înfiinţării unui masterat interdisciplinar, cu predare în limba engleză, pentru
anul universitar 2014-2015. S-a discutat la un moment dat şi despre posibilitatea unei
colaborări cu Facultatea de Istorie, pentru un masterat de Management cultural.
Doamna Conf. univ. dr. Adela Rogojinaru, Directorul Departamentului de Ştiinţele
Comunicării, anunţă intenţia de a transforma în viitorul apropiat actualul modul MARPE
într-un masterat internaţional bilingv (cu predare în limbile franceză şi engleză), supus
evaluării ARACIS.
2

4. Aprobarea Regulamentului Facultăţii de Litere privind concursurile didactice
(forma revizuită la sugestiile Comisiei de Specialitate a Senatului Universităţii din
Bucureşti)
Doamna Prodecan, Conf. univ. dr. Cristina Popescu, anunţă membrii Consiliului în
legătură cu anumite aspecte din Regulamentul Intern al Facultăţii de Litere, privind
metodologia concursurilor didactice, care trebuie supuse examinării şi votării. În urma
discuţiilor, au fost votate următoarele modificări, incluse ulterior în Regulament, după cum
urmează:
Art. 14 (3) Pentru a putea ocupa un post didactic la Facultatea de Litere, punctajul minim
obţinut de candidaţi în urma susţinerii probelor de concurs trebuie să cumuleze cel puţin 80
de puncte, indiferent de tipul postului pentru care candidează.
Art. 15 (6) În cazul în care candidaţii pe un post au obţinut punctaje finale egale, va fi
declarat admis candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare în urma susţinerii lecţiei
deschise.
5. Diverse
La punctul 1 de la Diverse, Doamna Decan, Conf. univ. dr. Ioana-Valentina Murăruș, a
informat Consiliul în legătură cu ideea Decanatului de a-l omagia pe Prof. univ. dr. Eugen
Simion, la împlinirea vârstei de 80 de ani. Festivitatea va avea loc în data de 28 mai 2013, în
Sala de Lectură a Facultăţii de Litere, iar mesajele de laudatio vor fi rostite de Conf. univ. dr.
Daniel Cristea-Enache şi de Lector univ. dr. Paul Cernat.
La punctul 2 de la Diverse, Doamna Prof. univ. dr. Rodica Zafiu, Directorul
Departamentului de Lingvistică, a prezentat membrilor Consiliului cererea depusă de Prof.
univ. dr. Gheorghe Chivu în vederea prelungirii activității didactice, precum și motivele
întemeiate care îndreptățesc acceptarea acestei cereri. Prelungirea a fost votată și acceptată în
unanimitate.
De asemenea, Doamna Prof. univ. dr. Rodica Zafiu, Directorul Departamentului de
Studii Lingvistice, a prezentat membrilor Consiliului CV-ul Profesorului univ. dr. Martin
Maiden, cerând încă o dată acordul pentru decernarea titlului de Doctor Honoris Causa al
Universităţii din Bucureşti. S-a votat în unanimitate.
La punctul 3 de la Diverse, Doamna Decan, Conf. univ. dr. Ioana-Valentina
Murăruș, a informat Consiliul că Facultatea de Litere va beneficia începând de anul acesta de
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un fond pentru mobilităţi didactice/ştiinţifice externe, de circa 8000 de euro/an, care va fi
distribuit în tranşe de câte 500 de euro/mobilitate a unui cadru didactic. Se vor elabora criterii
pentru acordarea acestor sume de mobilitate ştiinţifică.
La punctul 4 de la Diverse, Doamna Decan, Conf. univ. dr. Ioana-Valentina
Murăruș, a informat Consiliul în legătură cu cererea de demisie din Consiliul Facultății,
depusă în data de 13. 05. 2013 de Dl. Conf. univ. dr. Alexandru Ofrim, ca urmare a
comportamentului inadecvat al Dlui Lector univ. dr. Adrian Stoicescu față de Doamna Lector
univ. dr. Lucia Ofrim.
De asemenea, Doamna Decan a informat Consiliul că Doamna Lector univ. dr. Lucia
Ofrim a depus la Decanat în data de 22. 04. 2013 o reclamație adresată Comisiei de Etică a
Facultății de Litere, în care prezenta detaliat contextul în care Dl. Lector univ. dr. Adrian
Stoicescu i-a adus prejudicii morale (în data de 15. 04. 2013), adresându-i public injurii.
Doamna Decan a anunțat că în data de 29. 04. 2013 s-a întrunit Comisia de Etică a Facultății
(care nu are dreptul de a da sancțiuni, ci doar de a media în cazul unor conflicte și de a face
recomandări comportamentale celor implicați în acest gen de situații) și Dl. Lector univ. dr.
Adrian Stoicescu a fost mustrat și i s-a recomandat insistent să își prezinte scuzele de rigoare
Doamnei Lector univ. dr. Lucia Ofrim, pentru soluționarea conflictului.
În acest context, Dl. Lector univ. dr. Adrian Stoicescu a intervenit în prezentarea
Doamnei Decan, recunoscându-și fapta și anunțând că nu-și va cere scuze dacă nu va primi
înainte scuzele Dlui Conf. univ. dr. Alexandru Ofrim, care i-a trimis, cu câțiva ani în urmă, o
serie de e-mailuri cu caracter injurios.
Doamna Conf. univ. dr. Adela Rogojinaru a cerut cuvântul pentru a-și arăta profunda
dezaprobare și regretul față de gestul injurios săvârșit de Dl. Lector univ. dr. Adrian
Stoicescu, dar și față de tentativele Dlui Conf. univ. dr. Alexandru Ofrim de a-și ofensa mai
mulți colegi de catedră prin intermediul e-mailurilor trimise în perioade mai îndepărtate sau
mai recente. Doamna Conf. univ. dr. Adela Rogojinaru a precizat că ar fi de dorit ca
Facultatea să aibă o metodologie clară după care să poată sancționa astfel de comportamente
inadecvate şi regretabile la locul de muncă.

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