Proces-verbal
Încheiat astăzi, 16 iunie, în ședința Consiliului Profesoral al Facultății de Litere. La ședință
participă 23 de membri.
Dna. Decan prezintă ordinea de zi a ședinței:
1. Validarea comisiilor de admitere pentru programele de licență și masterat, 2014;
2. Validarea comisiilor pentru concursurile didactice;
3. Școala de Vară a UB;
4. Informații privind infrastructura.
5. Modificări ale planurilor de învățământ (LLR, TPE).
6. Informații privind întâlnirea dintre conducerea Facultății de Litere și conducerea FLLS.
7. Diverse.
1. Validarea comisiilor de admitere pentru programele de licență și masterat, 2014.
Membrii consiliului validează componența comisiilor de admitere la licență, respectiv la
masterat, cu unanimitate de voturi.
2. Validarea comisiilor pentru concursurile didactice.
Dna. prof. univ. Rodica Zafiu, director al departamentului, prezintă componența comisiilor
de concurs (inclusiv contestații/supleanți) de la Departamentul de Lingvistică (pentru
posturile de profesor, conferențiar, asistent univ.). Membrii Consiliului validează în
unanimitate componența tuturor comisiilor.
3. Cursurile Școlii de Vară a UB, ediția a 54-a
Dna. lector univ. Ana-Maria Teodorescu, director al programului de cursuri, prezintă
succint situația înscrierilor: vor fi mai mulți cursanți din Coreea de Sud, Bulgaria, Italia,
Serbia, Grecia (de mai mulți ani, participanții la Școala de Vară provin de la Universitatea din
Salonic; acum vor veni și de la City Unity College din Atena), China.
Programul este finanțat printr-un număr de 10 burse ale UB (dintre care sunt confirmate
deocamdată 6), 14 oferite de universități din lume și 10 participări plătite individual. Dna.
lector univ. Ana-Maria Teodorescu aduce public mulțumiri dnei. lector univ. Oanei Uță
Bărbulescu, lector de limbă română la Oxford, pentru eforturile de a obține o bursă de
participare unei studente de la Cambridge.
Termenul de înscriere a fost prelungit până la 20 iunie. Cursurile se vor desfășura între
20 iulie și 3 august (în localul din E. Quinet – sălile 120, 118, 117, din 21 iulie până în 2
august).

Pe baza experienței din anii trecuți și folosind răspunsurile la chestionarele de feed-back
(în care cursurile și conferințele au fost apreciate majoritar pozitiv), s-a finalizat deja echipa
de profesori pentru toate nivelele (de la A1 la C1), precum și lista de conferențiari invitați.
Începând din acest an, suporturi de text vor fi oferite și cursanților de la nivelurile B1 și B2.
Cursurile de vară se bucură de sprijinul Discovery Channel și al editurilor Humanitas și
Corint. Printre activitățile programate se numără o ediție specială a Cafenelei critice, cu tema
„Martha Bibescu – personalitate a culturii române” (24 iulie), un tur de oraș, cu oprire la
Muzeul Satului (unde grupul de dans popular al studenților de la Etnologie va da un minispectacol) și o excursie pe Drumul Vinului către Conacul Bellu de la Urlați, în care dl. conf.
univ. Răzvan Voncu își va prezenta cel mai recent volum, O istorie literară a vinului (Curtea
Veche, 2013). La închidere, ca în fiecare an, se vor înregistra testimoniale ale participanților.
4. Infrastructura
Dnul. prof. univ. Emil Ionescu, prodecan al Facultății de Litere, informează membrii
Consiliului despre mutarea Centrului de Studii Ebraice, aflat până acum la -2, într-o sală de
la -1, care necesită lucrări de recondiționare. Dna. Decan precizează că sala are și o
anticameră ce poate servi drept bibliotecă a centrului.
La solicitarea dnei. lector univ. Helga Oprea, dl. prodecan Emil Ionescu indică lipsa
fondurilor drept principal obstacol în inițierea procesului de recondiționare a aparaturii
informatice.
După ce mai mulți membri ai Consiliului își manifestă nemulțumirea față de greutățile
întâmpinate în folosirea rețelei informatice și față de lipsa unui angajat specializat, dl. prof.
univ. Liviu Papadima propune ca soluție de compromis rescoaterea postului la concurs, de
data aceasta cu indicarea corectă a încărcăturii: informatician, nu administrator de rețea.

5. Modificări ale planului de învățământ de la LLR
Dna. Decan prezintă modificările din planurile de învățământ, insistând asupra mișcărilor
de redistribuire în plan a orelor de lingvistică și a celor de teorie literară, cu scopul unei mai
echilibrate gestionări a orelor între disciplinele Limbă Română Contemporană, Teorie
Literară și Etnologie. Membrii Consiliului aprobă aceste modificări.
Dl. Mircea Vasilescu solicită acordul membrilor Consiliului pentru introducerea în planul
de învățământ al programului de masterat Teoria și Practica Editării, semestrul IV, a unui
atelier numit Traducerea și redactarea textului de idei. Membrii Consiliului aprobă.

6. Întâlnirea conducerilor FL-FLLS
La solicitarea conducerii Facultății de Litere, săptămâna trecută a avut loc o întâlnire cu
membrii biroului de conducere de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine; scopul întâlnirii
a fost încercarea de a găsi împreună o soluție de remediere a efectivelor din ce în ce mai
scăzute ale grupelor de Română B. Pentru că mișcările descendente pot cauza dificultăți în
normare, s-a căutat o formulă de întărire a poziției încă din momentul admiterii. Conducerea
FL a avut două propuneri pentru aceasta: prima, admisă, a fost ca studenții care dau
admitere și printr-o teză de limbă română să fie obligați să introducă opțiunea Română B în
poziția a doua; cea de-a doua a fost ca numărul maxim oferit pentru grupa de Română B să
fie de 25 de locuri. Colegii de la FLLS au oferit 20 de locuri.
În urma discuțiilor, membrii Consiliului votează în unanimitate hotărârea de a suplimenta
cu 5 locuri de la Română A oferta de 20 de locuri a FLLS.

7. Diverse
Membrii Consiliului aprobă prelungirea contractelor pe durată determinată care expiră la
1 iulie 2014.
Dl. lector univ. Laurențiu Avram propune ca Facultatea de Litere să protesteze public față
de situația în care se află acum Muzeul Național al Literaturii Române. Membrii Consiliului
aprobă unanim. Textul protestului va fi pus în circulație publică în următoarele zile.
Dna. secretar-șef al FL, Gabriela Dena, precizează că, într-o interpretare a
regulamentului, studenții care nu promovează probele scrise au dreptul să se prezinte la
susținerea lucrării de licență, probele examenului de licență nefiind precondiționate. Dna.
Decan propune ca membrii Consiliului să statueze situația actuală (a condiționării) pentru
sesiunea din iunie 2014 și pentru cea din februarie 2015. Acordul este unanim.
Întocmit de lector dr. Magdalena Răduță

