Proces-verbal
al ședinței Consiliului Facultății de Litere,
10 aprilie 2017
Încheiat astăzi, 10 aprilie a.c., în ședința Consiliului Profesoral al Facultății de Litere,
Universitatea din București. La ședință participă 24 de membri (dintre care 7 studenți).
Ordinea de zi a ședinței:
1.
2.
3.
4.
1.

Informare de sinteză privind Raportul anual de autoevaluare
Informare privind Zilele Porților Deschise
Vot pentru constituirea Comisiei de Admitere
Diverse

Informare de sinteză privind Raportul anual de autoevaluare

Domnul Decan, prof. univ. dr. Emil Ionescu, deschide ședința de Consiliu și o invită pe
doamna prodecan, conf. univ. dr. Cristina Popescu, să prezinte o scurtă sinteză a Raportului
anual de autoevaluare a Facultății de Litere pentru anul academic 2015-2016. Doamna
prodecan prezintă aspecte cu privire la capacitatea instituțională, la eficacitatea instituțională,
și la resursele umane ale FL. Sunt punctate și câteva dintre punctele slabe identificate prin
acest raport: diminuarea numărului de cercetători și declinul demografic general reflectat în
scăderea numărului de studenți.
Domnul Decan intervine pentru a sublinia încă un aspect vulnerabil al FL: numărul scăzut
de studenți (20%) care aleg să-și continue studiile la FL, după licență, printr-un masterat. Se
subliniază necesitatea de a fi identificate clar aspectele care determină acest aspect.
Iau cuvântul domnișoarele Ioana Stegaru, Eliza Husar și domnul Aureliu Perdeleanu, care
explică opțiunile studenților pentru masterate de la alte facultăți sau de la alte universități:
problema prezenței obligatorii la FL pentru ciclul de masterat, atractivitatea scăzută a unor
cursuri, lipsa unei deschideri reale a cadrelor didactice spre studenți etc.
Doamna prodecan, conf. dr. Cristina Bogdan, ia cuvântul pentru a propune o mai bună
utilizare a fișelor de evaluare a profesorilor de către studenți, prin care s-ar putea îndrepta o
serie de aspecte. Totodată, propune o formulă de centralizare și stocare electronică a acestor
fișe.
3. Vot pentru constituirea Comisiei de Admitere
Domnul prodecan, prof. univ. dr. Cristian Moroianu, dă citire Comisiei de Admitere
pentru sesiunea iulie 2017, menționând că președintele acestei comisii va fi prof. univ. dr.
Emil Ionescu, iar vicepreședintele, prof. univ. dr. Cristian Moroianu.

2. Informare privind Zilele Porților Deschise, 3-5 aprilie 2017
Doamna prodecan, conf. univ. dr. Cristina Bogdan, prezintă rezultatele ZPD, adresând
mulțumiri domnului Bogdan Dumitru, PR-ul Facultății de Litere, pentru spijinul acordat la
organizarea acestui eveniment. Totodată, sunt adresate mulțumiri membrilor Biroului
Studențesc și colegilor profesori care s-au implicat pentru o bună desfășurare a ZPD. Doamna
prodecan remarcă o creștere a calității grafice a materialelor de promovare a FL și propune ca
mijloacele de informare să se deplaseze înspre online, pentru anul viitor. De asemenea,
amintește câteva modalități prin care promovarea va continua până la admitere (Caravana
Literelor, promovarea online, pe site și pe pagina de Facebook a facultății).
4. Diverse
Domnul Decan propune un amendament la Regulamentul intern privind alocarea de
fonduri pentru mobilități în vederea participării la evenimente științifice internaționale,
pentru a se evita unele interpretări eronate la punctul 2, paragraful 2.1.2. Mai exact, se
propune să se specifice că finanțarea se va asigura într-un an academic pentru o singură
deplasare a unei persoane. Amendamentul este votat cu unanimitate.
Domnul Decan solicită votul membrilor Consiliului pentru propunerea de a se acorda
titlul de Doctor Honoris Causa romanistului sârb Radivoje Konstantinovici. Propunerea este
votată în unanimitate.
Domnul Decan declară ședința închisă.

Întocmit de lector dr. Gabriela Biriș

