Proces-verbal
Încheiat astăzi, 9 decembrie, în ședința Consiliului Profesoral al Facultății de Litere. La ședință
participă 26 de membri ai consiliului.
Ședința se deschide cu un moment de reculegere în memoria dnei. prof. Antoaneta Tănăsescu, care
s-a stins în noaptea de 8 decembrie.
Dna. decan prezintă ordinea de zi:
1.Promovarea masteratelor nefilologice – prezentarea de către coordonatorii de masterat a unui
raport de activitate pentru anul universitar 2012-2013 şi a unor propuneri privind promovarea
masteratelor (MCRP, CEP, GISC, CPCEI, EACF, MID);
2. Proiectul noului masterat de Studii Literare;
3. Pregătirea Raportului de autoevaluare a facultăţii pentru anul universitar 2012-2013;
4. Diverse (plan editorial, tematici de licență etc.).

1. Promovarea masteratelor nefilologice:
MCRP și CEP : Dna. lector univ. Ana-Maria Teodorescu, mandatată de prof. univ. Adela
Rogojinaru, directorul departamentului, prezintă raportul de activitate pentru cele două programe
de masterat (Modele de Comunicare și Relații Publice și Consultanță și Expertiză în Publicitate),
aflate, ca și programul de licență, la un moment aniversar: împlinirea a 20 de ani de la înființare.
Finalitatea celor două programe este de a oferi absolvenților, în interiorul aceluiași ciclu de studii,
competențe științifice și abilități practice; MCRP este, în plus, concretizat și în cercetare (unii
absolvenți continuă parcursul academic în școlile doctorale, mai ales în Școala Doctorală de Științele
Comunicării a UB, din care face parte prof. univ. Monica Spiridon, membră a departamentului).
Activitatea de cercetare e completată prin disertații și sesiuni de comunicări științifice (precum cea
mai recentă ediție, a 20-a, a colocviului româno-francez), precum și prin cercurile științifice ale
departamentului (unde participă studenți de la licență și de la programul de masterat). Există, de
asemenea, contracte de colaborare internațională, inclusiv un proiect de master internațional, cu
bune șanse de funcționare în viitor.
Dintre candidații admiși la MRCP și CEP, cca. o treime provin din afara departamentului, de la
specializările de licență ale FJSC, SNSPA, Psihologie și Asistență Socială, dar și de la alte facultăți din
UB și din țară (mai ales Cluj și Iași). Recrutarea se face, așadar, în avans pentru studenții proprii, și
prin afișarea informațiilor legate de admitere pe site-ul departamentului (comunicarerelatiipublice.ro). Colocviului de admitere are o structură flexibilă, cu o probă scrisă constând în

analize de campanii, proiecte din zona publicitară etc. Se organizează două sesiuni, în iulie și
septembrie, care acoperă toate locurile scoase la concurs.
Motivațiile celor înscriși sunt, în principal, dubla certificare și posibilitatea găsirii unui loc de
muncă în București. S-a creat deja o comunitate de alumni, ce se dovedesc de folos în asigurarea
stagiilor de internship.

GISC
Prof. univ. Ionel Enache prezintă raportul de activitate al masteratului Gestionarea informației în
societatea contemporană. Finalitatea programului este de a oferi absolvenților performanțe
specializate în organizarea și diseminarea informațiilor și de a-i familiariza cu procesele
informaționale din prezent. Stagiile de practică se desfășoară în mari structuri infodocumentare din
București: BCU, Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Pedagogică, Biblioteca Națională, pentru
ultimele două existând și parteneriate de cercetare având ca teme alcătuirea de bibliografii tematice
și indexarea articolelor de presă culturală internațională.
Promovarea masteratului se face folosind paginile web ale facultății de Litere și UB, precum și în
evenimente organizate de tip „săptămâna masteratelor” și prin intermediul unei colaborări cu Radio
Romania Cultural. Absolvenții specializării de licență Științe ale informării și documentării reprezintă
publicul țintă, aprox. 60% din candidații înscriși.
Dna. decan Ioana-Valentina Murăruș precizează că se poartă discuții de principiu pentru
înființarea unui masterat pentru profesorii documentariști, în colaborare cu un program similar de la
Universitatea din Rouen. Pentru eficientizare, s-ar putea ca, în programul actual al masteratului, să
se înființeze un modul specializat. Prof. univ. Liviu Papadima, prorector responsabil cu relațiile
internaționale, precizează că ar exista și o altă formă de specializare, aflată și ea în faza de discuții
inițiale: asigurarea unor perioade de mobilități mai largi, pe bază de competiție.

Cultură și Politică în Context European și Internațional
Dl. lector univ. Miroslav Tașcu-Stavre, mandatat de prof. univ. Andrei Cornea, coordonatorul
programului de masterat, prezintă situația masteratului CPCEI. Aprox. jumătate din numărul celor
înscriși provin din alte facultăți decât cea de Litere (Limbi Străine, SNSPA, Istorie). Stagiile de practică
se desfășoară la Ministerul Culturii, muzeul Cotroceni și în câteva centre de cercetare (Fundația
Națională pentru Știință și Artă, Centrul Român de Politici Europene etc.).
Pentru a explica micșorarea efectivelor de înscriși în sesiunea de toamnă 2013, prof. univ.
Mihaela Constantinescu, director al Departamentului de Studii Culturale, aduce în discuție

posibilitatea ca structura de școlarizare de doi ani să nu mai fie actuală și atrăgătoare. Modelul ar
trebui regândit pentru anii universitari viitori într-o formă mai flexibilă, eventual modulară.
Dl. lector dr. Miroslav Tașcu-Stavre aduce o explicație suplimentară pentru justificarea
efectivelor slabe de înscriși: licența din vara anului 2013 a fost una cu promovare mică, ceva mai
mult de 50%.

Masteratul de Etnologie, Antropologie Culturală și Folclor
Dl. lector dr. Adrian Stoicescu, mandatat de dna. conf. univ. Narcisa Știucă, coordonator al
masteratului, prezintă raportul de activitate privind programul MSE. În admiterea trecută, numărul
de înscriși a fost mare, pe de o parte datorită faptului că se încheiase programul de licență 20102013 al specializării Etnologie, pe de alta pentru că s-a popularizat intens la cursurile de an de la
specializarea Română A.
Dna. decan precizează că, după vizita ARACIS la Facultatea de Litere, programul a primit
acreditare pentru Studii Culturale (o decizie consemnată inclusiv în procesul verbal). Din cauza unei
erori de afișare pe site, programul figurează însă, în hotărârea de guvern, ca având acreditare în
domeniul Filologie. Atenționările către ARACIS n-au avut nici un rezultat, dar se dorește o revenire în
cel mai scurt timp.
Dl. lector dr. Adrian Stoicescu confirmă că masteratul va școlariza în anul universitar 20142015 în domeniul filologie. Modalitățile de promovare sunt popularizarea programului în cadrul
săptămânii masteratelor și și pe site-ul Etnologie Urbană.

Managementul Informației și al Documentelor
Dna. conf. univ. Nina Vârgolici prezintă raportul de activitate pentru programul MID: fără
schimbări majore față de anii trecuți, cu excepția unor adaptări de discipline la cerințele pieței de
muncă. Competențele și abilitățile propuse de programul de masterat sunt acoperite de
conținuturile disciplinelor din planul de învățământ și de practica de specialitate. Stagiile de practică
se desfășoară în institute de cercetare, la Institutul European din România, în cabinete de avocatură
etc. Nu există probleme de efective de înscriși, numărul lor este chiar ascendent – de pildă, după
sesiunea de admitere din 2013 au fost ocupate și câteva locuri la taxă. La fel se întâmplă și la
programul de licență, unde numărul de locuri alocat se dovedește prea mic pentru cererea existentă
– piața oferă multe locuri de muncă în domeniu.
Două treimi dintre masteranzi provin din programul de licență AMS, cealaltă treime de la
ASE, Litere, Studii Culturale. Promovarea cea mai eficientă se realizează pe site-ul facultății și pe
www.diginfo.ro, site-ul centrului de cercetare din departament.

Masteratul de Cultură și Civilizație Ebraică
Dna. conf. dr. Felicia Waldman prezintă succint situația MCCE, un masterat atipic, pentru că
nu are un program de licență. Masteratul propune o linie de studii istorice și filologice; există
parteneriate funcționale cu universități din străinătate, cu mulți profesori invitați (care pun la
dispoziția studenților materiale și informații) și programe de burse accesibile doar studenților de la
MSE.
Candidații înscriși provin de la diferite specializări (Litere, Istorie, Economie, Limbi Străine)
ale universităților din București, Iași, Cluj. Promovarea se face pe www.litere.ro, dar cea mai
eficientă se dovedește a fi prezentarea programului de către masteranzi către colegii lor mai mici.
Aflat într-o concurență parțială cu masteratul de Studii Religioase al LLS (care are o componentă de
Studii Ebraice), programul MSE nu are totuși probleme de efective. Nou-înființatul Centru de Studii
Israeliene de la Facultatea de Științe Politice are un statut academic diferit (e specializat în marketing
politic, iar cursurile se desfășoară în engleză).

2. Restructurarea masteratului de Studii Literare
Dna. decan reia, cronologic, etapele care s-au concretizat prin propunerea de restructurare a
masteratelor din Departamentul de Studii Literare: după situația de criză din admiterea 2013, s-a
obținut o aprobare punctuală pentru funcționarea celor două masterate. După ședința DSL din prima
parte a lunii octombrie, directorul de departament a invitat pe toți cei care au idei și programe de
restructurare să le trimită până la 1 noiembrie. Singura proiecție curriculară i-a aparținut directorului
de departament, conf. univ. Mircea Vasilescu. Propunerea a fost discutată în biroul departamentului,
apoi în ședința Comisiei de Studii a facultății. Sugestiile membrilor comisiei au fost încorporate în
proiectul de față, iar procesul verbal al comisiei a fost avizat pozitiv, în unanimitate.
Dl. conf. univ. Mircea Vasilescu prezintă structura noului program, care presupune un trunchi
comun în anul I și o bifurcare în studii literare aplicate, respectiv cercetare literară, în anul al II-lea.
Propunerea folosește unele modificări dintr-un plan redactat anul trecut în echipă, plan care nu a
întrunit voturile colegilor. Înainte de 1 noiembrie a fost trimis un singur alt proiect: dl. prof. univ.
Caius Dobrescu a propus un concept de masterat potrivit unui masterat inter-facultăți.
Avantajul trunchiului comun în anul I este că asigură șansa de principiu de a avea mai mulți
înscriși. Bifurcarea în anul al II-lea asigură, pe de o parte, pregătire de doctorat și, pe de alta,
orientarea spre piața muncii. Proiectul a fost testat și în rândul studenților de la programul actual,

având reacții favorabile. Titlul programului este încă în lucru. Prin trecerea de la două programe la
unul, aritmetic vorbind, se pierde un număr nesemnificativ de ore.
Dna. prof. univ. Monica Spiridon aduce în discuție posibilitatea de a acoperi unele cursuri destul
de depărtate de specializarea membrilor unui departament de studii literare prin invitarea de
colaboratori.
Dl. conf. univ. Mircea Vasilescu precizează că și formularea titlurilor de cursuri poate suferi
încă ajustări. E recomandabil să se folosească și colaboratori; celelalte programe de masterat ale
departamentului funcționează foarte eficient astfel.
Dl. prof. univ. Liviu Papadima apreciază că formula de succes a unui masterat presupune
structuri care reușesc să coaguleze resurse umane din diverse specializări. Potrivit regulamentului
UB, un program trebuie să aibă min. 85% dintre titulari care să provină din universitate, nu din
facultăți sau departamente.
Dl. prof. univ. Caius Dobrescu caracterizează proiectul propus drept o cale atent echilibrată
între situația – dificil de gerat – de a susține două masterate și avantajul de a propune o perspectivă
general-ordonatoare în anul de trunchi comun. Modalitatea de a oferi o specializare concretă e
dificilă în departament, așa că în anul al II-lea se oferă o notabilă deschidere culturală și abilități
diverse.
Dl. prof. univ. dr. Ion-Bogdan Lefter propune să se solicite, de la bun început, cifre de
școlarizare mai mari (40 de locuri). Dl. prof. dr. Liviu Papadima precizează că, anual, se repartizează
un număr de locuri bugetate pe facultate; în cazul neocupării, facultatea trebuie să le returneze,
ceea ce atrage un număr mai mic în anul următor. Dna. conf. univ. Elena Ionescu își exprimă părerea
că, în primul an al unui program nou, obiectivul nu trebuie să fie fixat maximal.
Membrii consiliului votează în unanimitate proiectul de reformare a masteratului de Studii
Literare.

3. Raportul de autoevaluare.
Dna. prodecan Cristina Popescu anunță că, în cursul lunii ianuarie, trebuie redactat raportul de
autoevaluare a facultății. Comisia centrală de evaluare asigură că structura va rămâne neschimbată,
iar indicatorii, simplificați, vor fi comunicați cât de repede după primire.
Dna. decan propune ca directorii de departament să trimită pe mail informațiile structurate,
preluate de la colegi, și atrage atenția asupra acurateței acestora.
Dl. prof. univ. Liviu Papadima anunță că Ministerul a fost de acord cu solicitarea consorțiul de a
se relua procesul de evaluare a universităților.

4. Diverse
Dna. decan informează membrii consiliului despre întâlnirea dintre conducerea Facultății de
Litere și cea a Facultății de Limbi și Literaturi Străine. Organizată dintr-o foarte utilă inițiativă
comună, întâlnirea a inclus discuții despre orar (mai ales despre posibilitatea de respectare a
spațiilor B și A+B), armonizarea regulamentelor, informări reciproce despre condițiile de prezentare
la examenele restante. Colegii de la FLLS au propus organizarea unei sesiuni științifice comune, în
octombrie 2014. Proiectul Facultății de Litere este ca la colocviul național studențesc de la sfârșitul
lunii martie să participe și studenți de la FLLS.
Dna. prof. univ. Rodica Zafiu propune alcătuirea unui mailing list în care să se regăsească
adresele colegilor de la FLLS.
Dna. decan reamintește invitația de a participa la festivitatea de aniversare a 20 de ani de la
înființarea Departamentului de Comunicare și Relații Publice. Sunt programate două manifestări:
miercuri va avea loc conferința Valorile Noastre, avându-l ca invitat de onoare pe dl. prof. univ.
Mihai Dinu, iar joi, în Sala Mare, sesiunea aniversară.
Dna. prof. Rodica Zafiu invită colegii din consiliu la Colocviul Departamentului de Lingvistică,
manifestare de amploare, cu 150 de participanți și invitați.
Dna. prodecan Oana Fotache adresează mulțumiri colegiale pentru efortul de trimitere la
timp a propunerilor pentru planul editorial 2014, apoi prezintă informațiile privind sesiunea de
licență din februarie: comisiile și tematicile sunt identice cu sesiunea din iunie 2013; este disponibil
un ghid al licenței, inclusiv ghidul de redactare a lucrării.
Alte informații:
-

secțiunea de studii a site-ului facultății este în reconstrucție; ea va include o listă de
parteneriate de practică;

-

va fi comunicată o listă a datelor în care se desfășoară examenele specializării B în sesiunea
de iarnă, pentru a evita suprapunerile;

Dna. decan precizează că lucrul la dosarele de evaluare periodică a unor programe de licență (BSI,
LLR-LLS) va începe din luna ianuarie.

Întocmit de Lector dr. Răduță Magdalena

