ŞEDINŢA CONSILIULUI PROFESORAL AL FACULTĂŢII DE LITERE
18 FEBRUARIE 2013

Ordinea de zi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comisii licenţă, disertație și admitere masterat 2013;
Pregătirea Raportului de autoevaluare;
Tematica ședințelor Consiliului profesoral din semestrul al II-lea, 2012-2013;
Pregătirea evaluării / reacreditării masteratelor;
Organizarea Săptămânii masteratelor (martie 2013);
Diverse.

1. Comisii licenţă, disertație și admitere masterat 2013.
Dna Prodecan, Lector univ. dr. Oana Fotache, citește lista cu comisiile de concurs pentru examenele de
licență, masterat și admitere la masterat 2013. Sunt aprobate în unanimitate.

2. Pregătirea Raportului de autoevaluare.
Dna Prodecan, Conf. univ. dr. Cristina Popescu, informează Consiliul referitor la aspectele legate de
raportul de autoevaluare, anunțând că indicatorii pentru evaluare vor fi trimiși directorilor de
departamente prin email. Până la data de 1 martie, informația trebuie să fie centralizată, în așa fel încât
până la 15 martie Facultatea să poată redacta întregul raport de autoevaluare. Se solicită și desemnarea
unui cadru didactic din componența AMS pentru comisia de asigurare a calității.

3. Programarea și tematica ședințelor Consiliului Facultății de Litere pentru
semestrul al II-lea, anul universitar 2012-2013.
18 febr. 2013
1.
2.
3.
4.
5.

Comisii licenţă, disertație și admitere masterat 2013;
Pregătirea Raportului de autoevaluare;
Tematica ședințelor Consiliului profesoral din sem. al II-lea, 2012-2013;
Pregătirea evaluării/ reacreditării masteratelor;
Organizarea Săptămânii masteratelor (martie 2013).

11 martie 2013
1.
2.
3.
4.

Validarea concursurilor didactice;
Raportul de autoevaluare – rezultate;
Pregătirea Zilelor Porților Deschise;
Propuneri cifre de școlarizare / probe de concurs.

8 aprilie 2012
1.
2.
3.
4.

Concurs pentru bursele ERASMUS;
Propuneri pentru cursurile opționale 2013-2014;
Promovarea programelor de masterat;
Ore de consultație pentru licență.
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13 mai 2013
1.
2.
3.
4.

Activitatea Centrelor de Cercetare;
Proiecte academice internaționale;
Raport de evaluare ZPD;
Admitere licență iulie 2013.

10 iunie 2013
1. Licență și disertație masterat iunie 2013;
2. State de funcții 2013-2014;
3. Pregătirea cursurilor de vară ale UB pentru străini.

4. Pregătirea evaluării / reacreditării masteratelor.
Dna Decan, Conf. univ. dr. Oana Murăruș, informează Consiliul despre faptul că în următoarele luni este
posibil ca masteratele să intre în procesul de evaluare în vederea reacreditării și că e necesar ca șefii de
departamente să înceapă să strângă documentele (CV-urile membrilor catedrei, fișele disciplinelor etc)
pentru dosarele de reacreditare. Pentru fiecare departament în parte, va exista un profesor din conducerea
facultății care va putea fi consultat, după cum urmează:
Studii Literare – Lect. univ. dr. Oana Fotache;
Studii Lingvistice – Prof. univ. dr. Emil Ionescu;
DDF și Studii Ebraice – Conf. univ. dr. Oana Murăruș;
CRP – Lect. univ. dr. Laura Mesina;
GISC – Conf. univ. dr. Cristina Popescu;
Etnologie, Studii Europene – Conf. univ. dr. Cristian Moroianu.

5. Organizarea Săptămânii masteratelor (martie 2013).
Dna Prodecan, Lect. univ. dr. Laura Mesina, informează Consiliul referitor la Săptămâna Masteratelor,
care va avea loc în perioada 18-22 martie 2013 și îi roagă pe directorii diverselor departamente ale
Facultății să trimită până la data de 22 februarie o prezentare a activităților pe care intenționează să le
desfășoare pentru promovarea masteratelor, precum și modificările pe care doresc să le opereze în
pliantele de prezentare a masteratelor.

6. Diverse.
Dna Decan, Conf. univ. dr. Oana Murăruș, informează Consiliul cu privire la statutul cursurilor AMS
de la Crevedia (anii II și III), care vor fi aduse în regim modular în Facultatea de Litere, din pricina
2

condițiilor precare existente în prezent la Centrul din Crevedia. Cursurile sunt în lichidare și s-a
primit acordul ARACIS pentru acest transfer.
Dna Decan, Conf. univ. dr. Oana Murăruș, informează Consiliul cu privire la amendarea
metodologiei cadru pentru ocuparea posturilor de concurs (abilitarea nu mai reprezintă o precondiție
pentru ocuparea postului de Profesor universitar; în schimb, în dosar trebuie să figureze 3 scrisori de
recomandare, cu adrese de contact, de la 3 Profesori universitari din străinătate; proba prelegerii
publice rămâne la latitudinea instituțiilor).
Dna Decan, Conf. univ. dr. Oana Murăruș, informează Consiliul că Universitatea din București ne-a
cerut să desemnăm un cadru didactic pentru Consiliul Național al Finanțării pentru Învățământul
Superior și îl recomandă pe dl. Prof. univ. dr. Emil Ionescu. Propunerea se aprobă în unanimitate.
Dna Decan, Conf. univ. dr. Oana Murăruș, informează Consiliul despre contestația depusă de dna
Elena Tîrziman din colectivul AMS (care a obținut în fișa de evaluare 2 puncte din 5 la capitolul
Cercetare) și solicită Consiliului înființarea unei Comisii (alcătuite din Prof. univ. dr. Monica
Spiridon, Prof. univ. dr. Rodica Zafiu și Conf. univ. dr. Daniel Cristea-Enache) care să analizeze
dosarul depus de dna Tîrziman. Se aprobă în unanimitate.
Dna Prodecan, Lect. univ. dr. Oana Fotache, solicită directorilor de departamente să nu mai opereze
modificări pe planurile de învățământ ale masteratelor (pentru anul al II-lea) în desfășurare.

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