Proces verbal, încheiat azi, luni, 12 mai 2014, în şedinţa Consiliului profesoral al
Facultăţii de Litere, Universitatea din Bucureşti
Conf. univ. dr. Ioana Valentina Murăruş, Decanul Facultăţii de Litere, anunţă
ordinea de zi a şedinţei, adoptată în unanimitate de voturi de participanţi. Ordinea
de zi cuprinde:
 Admitere-licenţă, masterat, iulie 2014;
 Statutul Centrului de studii româneşti;
 Validarea dosarului de reevaluare periodică a programului de studiu Limba
şi literatura română – Limbă şi literatură străină /// Ştiinţa informării şi
documentării programe de licenţă;
 Propunerile facultăţii privind taxele de studiu pentru anul universitar 20142015 (licenţă, masterat, doctorat, studii postuniversitare pentru forma de
învăţământ de zi şi IFR);
 Forme de colaborare ale Facultăţii de Litere cu mediul extern-învăţământul
preuniversitar;
 Diverse.
1. Admitere-licenţă, masterat, iulie 2014.
Conf.univ.dr. Ioana Valentina Murăruş. Decanul Facultăţii de Litere, anunţă
sesiunile de examene, ca şi în anii anteriori, adică în luna iulie şi septembrie. De
aceea sunt câteva aspecte de subliniat, pe care conf.univ. dr. Cristian Moroianu,
prodecan al Facultăţii de Litere, responsabil cu această activitate, le aduce în atenţia
participanţilor la Consiliu - în conformitate cu metodologia de desfăşurare a admiterii,
au fost trimise listele cu membrii comisiei pentru 2014, către Rectorat, data de
începere a înscrierilor este 10 iulie 2014, cu toate că primele zile nu vor înregistra
înscrieri relevante, după primele zile de afişare a rezultatelor la examenul de
bacalaureat 2014. Există un motiv de îngrijorare privind programul de informatizare a
datelor care nu poate fi prelucrat în sistem, deoarece facultatea nu mai are un
informatician, ci doar un administrator de reţea.
Prof.univ.dr. Emil Ionescu intervine pentru a anunţa că, în acest moment, comisia
de evaluare a candidaturii participantului la concursul de administrator de reţea şi-a
încheiat activitatea, iar cel acceptat în acest post va avea o perioadă de probă în
perioada iunie-august 2014, totuşi partea soft a programului UMS, pentru admitere
este momentan descoperită. De asemenea, remarcă un aspect esenţial al admiterii la
masterat din acest an - concursul este validat pentru participarea la concurs la tipul de
masterat la care candidatul s-a înscris, alte deplasări ale acestora de la un masterat la
altul nu mai sunt posibile. De aceea, fiecare conducător de masterat va trebui să
intensifice acţiunile de promovare în rândul candidaţilor pentru acoperirea locurilor
vacante.
Intervenţia sa este completată de conf.univ.dr. Ioana Valentina Murăruş, Decanul
Facultăţii de Litere, care arată că scoaterea la concurs a postului de administrator de
reţea a fost înregistrată din luna martie, totuşi etapele de concurs au suferit un
calendar destul de greu de gestionat, ceea ce a condus la existenţa acestei perioade de
probă pe perioada examenului de admitere şi a verii. De asemenea, se solicită
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directorilor de departamente să anunţe eventualele modificări ale formulei de
admitere la masterat.
2. Statutul Centrului de studii româneşti.
Conf.univ.dr. Ioana Valentina Murăruş, Decanul Facultăţii de Litere, oferă
membrilor Consiliului proiectul de statut al Centrului de studii româneşti şi îl supune
unei atente analize. Astfel sunt trecute în revistă propunerile din statut deja elaborate.
Unul din aspecte se referă la lectorii care vor preda limba română în străinătate, unde
CSR va evalua potrivit criteriilor de concurs aceste candidaturi. Se supune atenţiei
Consiliului acest documente, solicitându-se comentarii, propuneri. Prof.univ.dr.
Rodica Zafiu, directorul Departamentului de lingvistică, întreabă care va fi statutul în
cadrul CSR al celor care predau limba română la anul pregătitor. Decanul propune ca
cei care au normă întreagă la anul pregătitor să figureze în statele de funcţii ale CSR.
Statutul a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
3. Validarea dosarului de reevaluare periodică a programelor de studiu Limba
şi literatura română – Limbă şi literatură străină /// Ştiinţa informării şi
documentării programe de licenţă.
Conf.univ.dr. Ioana Valentina Murăruş, Decanul Facultăţii de Litere, solicită
membrilor Consiliului un vot de încredere, referitor la aceste documente, al căror
proces de elaborare este în curs. Termenul limită fiind sfârşitul lunii iunie 2014, este
solicitat acest vot pentru a depune în timp util aceste documente. Membrii
Consiliului votează în unanimitate.
4. Propunerile facultăţii privind taxele de studiu pentru anul universitar 20142015 (licenţă, masterat, doctorat, studii postuniversitare pentru forma de
învăţământ de zi şi IFR).
Decanul Facultăţii de Litere, conf.univ.dr. Ioana Valentina Murăruş, solicită
membrilor Consiliului să se păstreze suma de 3100 RON pentru 2015 la licenţă,
masterat, doctorat, forma de învăţământ de zi şi IFR. Conf.univ.dr. Cristina Popescu,
prodecan al Facultăţii de Litere, cere ca la Programele de studii postuniversitare să
existe o taxă de înscriere şi una de absolvire, în valoare fiecare de 150 RON, ceea ce
ar conduce la mărirea taxei pentru această formă de învăţământ la 2300 RON/an
universitar. Membrii Consiliului votează în unanimitate.
5. Forme de colaborare ale Facultăţii de Litere cu mediul extern-învăţământul
preuniversitar.
Conf.univ. dr. Cristian Moroianu, prodecan al Facultăţii de Litere, responsabil cu
această axă a managementului instituţional, arată că acest proces este continuu şi că
activităţile înscrise în tradiţia facultăţii-coordonarea gradelor didactice I şi II, chiar
dacă nu mai există coordonarea definitivatului pentru învăţământul preuniversitar,
poate fi evaluată ca o activitate importantă. De asemenea, coordonarea Olimpiadei
Naţionale de Lingvistică este un câştig pentru evoluţia acestui proces de colaborare pe
termen lung. Conf.univ. dr. Cristian Moroianu scoate în evidenţă un aspect esenţial al
cooperării - masteratul DDF ca modalitate de perfecţionare a cadrelor didactice din
mediul preuniversitar. Absolvenţii noştri, doctori în ştiinţe, predau la această formă de
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învăţământ, ceea ce se reflectă în calitatea procesului de formare a elevilor. Nu
trebuie uitată contribuţia Facultăţii de Litere la formarea profesorilor documentarişti.
Totuşi în luările lor de cuvânt şi decanul Facultăţii de Litere, conf.univ.dr. Ioana
Valentina Murăruş şi prof.univ.dr. Rodica Zafiu, directorul Departamentului de
lingvistică, au evidenţiat un aspect esenţial - cel al continuării proiectelor comune
pentru asigurarea unui forum de dezbatere în facultate pentru profesorii din
învăţământul preuniversitar, pornind de la un cadru, deja existent, Societatea de
Ştiinţe Filologice (SSF).
6. Diverse.
(i) Este anunţat concursul pentru bursele ERASMUS, care se va desfăşura în luna
mai 2014. Se supune la vot comisia de selecţie: presedinte - conf.univ.dr. C. Uşurelu,
membri - prof.univ.dr. Emil Ionescu, lect.univ.dr. Cristina Bogdan, secretarlect.univ.dr. Lucia Ofrim; comisia de contestaţii – conf.univ.dr. Oana Fotache, asist
drd. Bogdan Tănase, conf.univ.dr. Isabela Nedelcu, urmând ca interviul să aibă loc pe
data de 22 mai 2014. Membrii Consiliului votează în unanimitate.
(ii) Prof. univ. dr. Rodica Zafiu, Directorul Departamentului de lingvistică, a
prezentat membrilor Consiliului cererea depusă de prof. univ. dr. Gheorghe Chivu, iar
conf. univ. dr. Cristina Popescu, din partea Departamentului de științe ale
comunicării, a prezentat cererea depusă de prof. univ. dr. Monica Spiridon în vederea
prelungirii activității didactice, în anul universitar 2014-2015, precum și motivele
întemeiate care îndreptățesc acceptarea acestor cereri. Prelungirile de activitate au
fost votate în unanimitate.
(iii) Conf.univ.dr. Laura Mesina, prodecan al Facultăţii de Litere, informează
Consiliul referitor la proiectul SOCIUS, finnaţat POSDRU, prezentând aspecte
privind integrarea cercetării din Facultatea de Litere în cea a Centrului de cercetare al
Universităţii din Bucureşti - ICUB. În acest sens, legat de prima temă, conf.univ.dr.
Laura Mesina, prodecan al Facultăţii de Litere, subliniază faptul că proiectul va
finanţa centrul de cercetare profesională cu un grup – ţintă de 3000 studenţi, licenţă şi
masterat, privind formarea resursei umane, timp de 18 luni, prin crearea de
parteneriate cu firme, organizaţii de pe piaţa muncii pentru ca stagiile de practică să
dobâdească un plus de calificare, un grad de profesionalism şi un cadru eficient de
lucru, prin elaborarea unei biblioteci, care să includă ghiduri de bune practici în
aceste stagii de pregătire profesională. În cadrul Secţiunii de Ştiinţe Umaniste a
Centrului de Cercetare al Universităţii din Bucureşti dna prof.univ.dr. Monica
Spiridon va funcţiona ca expert, potrivit cu hotărârea adoptată în şedinţa Consiliului
din 17 februarie 2014. De remarcat că nu vor mai exista fonduri de cercetare decât
prin intermediul centrelor de cercetare universitare.
(iv) Se propune ca, în cadrul convenţiei de colaborare cu Institutul de limbi
balcanice din Salonic, Grecia, din comisia de evaluarea a competenţelor de limba
română ca limbă străină, să facă parte conf.univ.dr. C. Uşurelu şi asist.drd. M.
Naidinoaia. Membrii Consiliului votează în unanimitate.
(v) Prof. univ. dr. Rodica Zafiu, Directorul Departamentului de lingvistică,
anunţă, în calitate de coordonator de Grant POSDRU, etapa de selecţie pentru
doctoranzii şi post doctoranzii din Universitatea din Bucureşti.
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(vi) Se anunţă necesitatea prelungirii activităţii cadrelor didactice care au
contracte de muncă pe durată determinată, urmând să se găsească formula legală
pentru continuarea activităţii acestora în anul universitar 2014-2015.
Pentru conformitate lect.univ.dr. ANA-MARIA TEODORESCU
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