Proces-verbal,
Încheiat astăzi, 10 martie, în ședința Consiliului Profesoral al Facultății de Litere. La ședință
participă 20 de membri din 35.
În deschiderea ședinței, dna. Decan prezintă ordinea de zi :
1. Validarea rezultatelor concursurilor didactice pe sem. I și a rezultatelor alegerilor
studențești;
2. Propuneri pentru scoaterea la concurs a posturilor didactice pe semestrul al II-lea;
3. Rezultatele raportului de autoevaluare;
4. Pregătirea Colocviului Național Studențesc și a Zilelor Porților Deschise;
5. Diverse.
Concursuri didactice
Dna. Decan enumeră rezultatele concursurilor didactice desfășurate în perioada 18 februarie
- 2 martie (vezi http://litere.ro/prezentare/departamente.html#concurs_posturi_vacante),
precum și rezultatele contestațiilor depuse de patru candidați. Astfel:
a) la Departamentul de Studii Literare, comisia de contestații a respins ca nefondat
memoriul depus de către candidatul Neagoe George Florian pentru postul de asistent
universitar, poziția 45;
b) la Departamentul de Științe ale Comunicării, comisia a respins ca nefondată contestația
depusă de către candidata Apostol Mihaela-Simona pentru postul de lector universitar,
poziția 19;
c) la Departamentul de Științe ale Comunicării, comisia a reevaluat dosarele de concurs ale
candidaților și, în urma modificării punctajelor, a admis contestația candidatei Mitu
Bianca Marina, care se califică, în consecință, pentru ocuparea postului de lector
universitar, poziția 24. Noile punctaje sunt

81,50 de puncte pentru candidata Mitu

Bianca Marina și 80,75 de puncte pentru candidatul Perciun Valentin.
d) la Departamentul de Studii Culturale, comisia a reevaluat dosarele de concurs ale
candidaților și a modificat punctajul candidatului Iorga Filip Lucian de la 79,75 de puncte
la 83,75 de puncte. În ciuda acestei diferențe, ierarhia anterioară nu s-a modificat.
Dl. lector dr. Miroslav Tașcu-Stavre, membru în comisia de contestații de la DSC,
propune o discuție despre relația dintre Departamentul Juridic al UB (care validează
înscrierea pentru fiecare candidat, inclusiv domeniul de studii) și comisiile de concurs.
Discuția e motivată de existența unor erori administrative sesizate de candidații ce depun
contestație (pe site nu se afișează lista de publicații pentru toți participanții la concurs,
domeniul de studii e uneori diferit de cel în care un candidat are diploma de doctor etc.).
Dna. prof. univ. Mihaela Constantinescu subliniază necesitatea introducerii în
regulament a unui codicil explicit referitor la imposibilitatea de contestare a probei orale.

Dna. prof. univ. Adela Rogojinaru propune ca membrii comisiilor de concurs să folosească o
grilă explicită de evaluare a probei practice. Propunerea întrunește acordul tuturor membrilor
consiliului. Referitor la chestiunea domeniului de studii, dna. prof. univ. Adela Rogojinaru
precizează că, în cazul domeniilor de studii intrate recent în peisajul academic (de pildă,
științele comunicării), există specialiști cu doctorat în domenii înrudite (filologie, filozofie,
sociologie). S-ar impune, de aceea, o circumscriere mai largă a domeniilor de studii în care
candidații să fi obținut diploma de doctor, de exemplu științe socio-umane.
Dnul. prof. univ. Liviu Papadima precizează că, în cazul unei erori administrative
(afișare incompletă, fișă de verificare completată incorect etc.), președintele comisiei de
concurs are responsabilitatea de a atenționa cât de repede Departamentul Juridic al UB.
Dnul. prof. univ. Ion-Bogdan Lefter face câteva comentarii cu privire la politica de
recrutare la nivelul departamentelor, aducând în discuție tradiția universitară a pregătirii
candidaților în interiorul colectivelor de studii. Totul ar trebui să se finalizeze cu o soluție
etică valoric și profesional valabilă. Dnul. prof. univ. Liviu Papadima precizează, la rândul
său, că politicile de angajare și cele de promovare sunt, în lumea academică, identice:
oamenii sunt aici doar pe baza valorii personale demonstrabile. Dna. prof. univ. Adela
Rogojinaru apreciază drept obiectivă și mulțumitoare hotărârea comisiei de contestații pentru
concursurile de la Departamentul de Științe ale Comunicării, apoi atrage atenția asupra
rolului șefilor de colectiv și de departament în procesul de selecție a candidaților: după cum
se știe, politica de resurse umane e în mandatul directorului de departament.
Membrii Consiliului validează în unanimitate rezultatele concursurilor și ale
contestațiilor.
Alegerile studențești
Dnul. prodecan Cristian Moroianu prezintă succint rezultatele ultimului tur de alegeri
studențești (24 februarie). Numărul de voturi minimal a fost îndeplinit, cu cvorum. Noii
membri în Consiliu sunt: Licență, anul I: Dalia Cucăilă, Julia Pătrașcu; anul al II-lea:
Alexandru Fieroiu, Iuliana Păun; anul al III-lea: Alexandra Drăghici, Denisa Mocanu; master:
Dan Marinela, Raluca Florișteanu. Reprezentanți în Senatul UB: Alexandru Fieroiu, Maria
Ciobică.
Membrii Consiliului validează în unanimitate rezultatele alegerilor studențești.

Propuneri pentru scoaterea la concurs a posturilor didactice pe sem. al II-lea
Dna. Decan prezintă lista posturilor didactice scoase la concurs în cadrul
Departamentului de Lingvistică: un post de profesor, unul de conferențiar și un post de
asistent (contract pe durată nedeterminată). Membrii Consiliului aprobă în unanimitate.

Raportul de autoevaluare
Dna. prodecan Cristina Popescu prezintă sintetic rezultatele din raportul de
autoevaluare, secțiunile de cercetare și interacțiune cu societatea. Activitatea științifică a
studenților și masteranzilor s-a concretizat prin participarea cu rezultate foarte bune la
colocvii naționale și, în cazul Departamentului de Lingvistică, la un colocviu internațional,
precum și prin premii conferite de asociații de specialitate (premiul Dan Simonescu, acordat
unui student din anul al II-lea, SID). Activitatea științifică a cadrelor didactice este
reprezentată de un număr de 33 de volume publicate, precum și de numeroase studii
apărute în reviste de specialitate, participări la conferințe naționale și internaționale,
organizarea de manifestări științifice în cadrul facultății. Cadrele didactice participă la 8
proiecte de cercetare națională și 2 internaționale. Implicarea studenților în activitățile
Facultății de Litere se realizează mai ales prin Centrul Studențesc de Cercetare și
Comunicare (organizator al unor manifestări precum Valorile noastre, întâlniri cu alumni,
lansări de carte). Printre exemplele de bună practică instituțională se pot cita Zilele Porților
Deschise 2013, caravana Literelor, blogul studențesc.
Cât privește interacțiunea cu societatea, s-au înregistrat creșteri ale numărului de
parteneri externi (pentru internship și stagii de practică) și ale activităților cu și pentru alumni,
iar formele de colaborare cu învățământul preuniversitar și în consorțiu s-au diversificat.
Există numeroase contribuții ale cadrelor didactice în domeniul politicilor educaționale și al
politicilor publice. Vizibilitatea publică, înregistrată prin prezența în mass-media a cadrelor
didactice (presă culturală, emisiuni radio-tv, presă cotidiană), este notabilă.
Dna. prodecan mulțumește tuturor celor care s-au implicat: membrilor comisiei de
asigurare a calității și celor din comisia de cercetare, secretarelor de departament (care au
colectat și organizat datele), tuturor celor ce au trimis raportul individual.
Dna. prof. univ. Adela Rogojinaru observă că scăderea numărului de publicații e puțin
descurajantă; în fața freneziei de a publica, reprezentanții disciplinei noastre își păstrează
scrupulul filologic, riscând să se vadă depășiți. Dna. Decan avansează ca o posibilă
explicație a cifrelor mai mici decât anul trecut dificultatea de a capta rapoartele individuale
ale colegilor, apoi citează ca exemplu de foarte bună organizare Departamentul de
Lingvistică. Dnul. prof. univ. Ion-Bogdan Lefter observă că, pentru Departamentul de Studii
Literare, asemenea activități sunt mai greu de cuantificat, pentru că publicistica în care sunt
implicați e mai difuză.
Pregătirea Colocviului Național Studențesc și a ZPD
Dna. Decan prezintă situația pregătirii Colocviului Național Best Letters (28-29
martie): sunt înscriși 81 de participanți; s-a definitivat regulamentul științific al colocviului

(pentru jurizare) și s-au obținut fonduri suplimentare pentru cazarea studenților într-un
hostel.
Dnul. prodecan Cristian Moroianu prezintă calendarul ZPD Litere 2014: 7, 8 și 9
aprilie – în localul din Edgar Quinet, 10 și 11 aprilie – la Rectorat, pentru Târgul Educației.
Echipa, coordonată de asist. dr. Anca Anton și de studentul Bogdan Dumitru (CSCC), este
formată dintr-un număr onorabil de voluntari. Caravana Literelor va continua în licee și va
avea o considerabilă prezență on line. Se discută o variantă de remachetare și o actualizare
a conținutului pentru broșura de prezentare a facultății. Propunerea conducerii este ca toate
cursurile din facultate să fie declarate deschise.
Dna. Decan apreciază desfășurarea Săptămânii Masteratelor, încheiată de curând,
drept un succes și propune adăugarea altor formule de popularizare (alături de pliante):
activitățile să se distribuie de-a lungul semestrului sau să se desfășoare în ore de curs ale
anului al III-lea.

Diverse
Dnul. prodecan Emil Ionescu prezintă proiectul propus de Societatea Studenților din
Universitate: amenajarea curții interioare cu bănci și plante ornamentale. Membrii Consiliului
își dau acceptul pentru finalizarea acestui proiect.
Dna. prof. Adela Rogojinaru propune redactarea unui apel colegial în care să se
reamintească tuturor că fumatul este interzis în clădirea facultății. Membrii Consiliului aprobă
propunerea.
Dna. decan informează Consiliul despre situația gradațiilor de merit: în acest
moment, toate gradațiile acordate sunt în derulare. Tot cu titlu informativ: ciclul de licență al
specializării etnologie va școlariza cu acreditare de studii culturale de la 1 octombrie 2015.
La solicitarea dnei. lector univ. Helga Oprea, dna. decan precizează că dra. Cristina Nicolae,
asistent IT al facultății, va beneficia de o bursă extracurriculară.
De asemenea, este aprobată și propunerea dnei. Decan de acordare a unei măriri
salariale cu 30% pe o perioadă de trei luni (aprilie, mai și iunie 2014) pentru doamna lector
dr. Ana Maria Teodorescu, directoarea Cursurilor de vară de Limbă și civilizație românească
ale Universității din București.

Întocmit de lector dr. Magdalena Răduță

