Proces - Verbal
Încheiat astăzi, 17 septembrie 2014, în şedinţa Consiliului Profesoral al Facultăţii de Litere
La şedinţă participă 24 de membri ai Consiliului.
În deschiderea şedinţei, membrii Consiliului păstrează un moment de reculegere în
memoria dnei. prof. Adela Rogojinaru.

1. Trecerea în componenţa Facultăţii de Litere a programelor de studii şi de
cercetare ale CESI
Dna. Decan, conf. univ. dr. Oana Murăruș, anunță primul punct pe ordinea de zi:
propunerea de trecere în componența Facultății de Litere a Școlii Doctorale Spațiu, Imagine,
Text, Teritoriu, a masteratelor conexe de cercetare interdisciplinară Teoria și practica
imaginii, respectiv Societate, multimedia, spectacol, a programului de cercetare postdoctorală
CIVIS, precum și a Centrului de excelență în studiul imaginii – CESI (ca centru de cercetare).
Propunerea este apreciată drept onorantă pentru Facultatea de Litere, CESI fiind de ani buni
recunoscut drept o construcție științifică riguroasă și cu rezultate excelente, un adevărat brand
de succes în cadrul UB.
La ședință participă, în calitate de invitat, dl. prof. univ. dr. Sorin Alexandrescu, director
al CESI, care prezintă succint programele de studiu și activitatea de cercetare a centrului în
cei 13 ani de existență.
Dl. prof. univ. dr. Liviu Papadima apreciază drept foarte potrivită formula încadrării în
Facultatea de Litere, cooptarea programelor gestionate de CESI fiind, evident, și în beneficiul
facultății noastre.
Dl. prof. univ. dr. Caius Dobrescu își exprimă, în numele colectivului de Teorie Literară
din cadrul Departamentului de Studii Literare, bucuria și speranța unei colaborări de durată
cu structurile CESI, în care s-au propus constant teme novatoare și de valoare științifică
indiscutabilă. Un import în structura noastră instituțională ar însemna o influență benefică
pentru climatul intelectual din facultate.
Dl. prof. univ. dr. Ion-Bogdan Lefter, directorul Școlii Doctorale a Facultății de Litere,
precizează că nu există niciun impediment legal pentru funcționarea celei de-a doua Școli
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Doctorale în cadrul Facultății de Litere, în UB existând mai multe facultăți care au două sau
mai multe școli doctorale, potrivit legii.
Dna. conf. univ. dr. Laura Mesina precizează, spre informarea Consiliului, că CESI nu are
deficit financiar.
Membrii Consiliului votează în unanimitate:
1. Intrarea în componența Facultății de Litere a Școlii Doctorale Spațiu, Imagine, Text,
Teritoriu începând cu 1 octombrie 2014.
2. Derularea masteratelor de cercetare interdisciplinară Teoria și practica imaginii,
respectiv Societate, multimedia, spectacol, în cadrul Școlii Doctorale Spațiu, Imagine, Text,
Teritoriu, potrivit reglementărilor legale în vigoare.
3. Derularea programului postdoctoral CIVIS în subordinea Școlii Doctorale Spațiu,
Imagine, Text, Teritoriu.
4.

Intrarea în componența Facultății de Litere a Centrului de Excelență în Studiul

Imaginii, centru de cercetare care își va desfășura activitatea în cadrul Școlii Doctorale
Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu, începând cu 1 octombrie 2014.
2. Centrul de Studii Româneşti
Dna. Decan informează Consiliul că proiectul Centrului de Studii Româneşti a fost
aprobat în şedinţa de Senat de la sfârşitul lunii iulie, centrul urmând să funcţioneze efectiv de
la 1 octombrie 2014. Potrivit statutului, în prezenta şedinţă de consiliu se va aviza numirea
directorului CSR; până la Consiliul de luna viitoare se vor strânge propuneri pentru consiliul
director şi pentru responsabilii celor patru secţiuni: Limba Română ca Limbă Străină, Relaţii
Internaţionale şi Cercetare, Master internaţional în studii româneşti/zonale, revista Romanian
Studies Today.
Dl. conf. univ. dr. Răzvan Voncu, candidat la postul de director al Centrului pentru un
prim mandat de doi ani (potrivit statutului, primul mandat este de doi ani, iar următoarele vor
fi de patru ani) descrie pe scurt misiunea şi structura CSR: va fi un centru subordonat direct
Consiliului, un centru aparţinând facultăţii şi nu unui departament anume. La început,
înfiinţarea unui centru pentru predarea limbii române ca limbă străină a fost gândită ca o
soluţie viabilă pentru a limita deficitul financiar şi a facilita accesul la resurse. Ţinta era însă
prea mică, aşa încât au apărut alte obiective, de pildă implicarea în predarea limbii române în
străinătate: dat fiind că subordonarea lectorilor de schimb se face doar administrativ la
Institutul Limbii Române, au apărut dificultăţi în evaluarea academică a lectoratului,
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dificultăţi ce se vor depăşi în actuala structură. Masteratul internaţional va da identitate
academică centrului şi va promova o imagine academică asupra spaţiului nostru. În ceea ce
priveşte profilul publicaţiei Romanian Studies Today, acesta se doreşte a fi de o mai clară
deschidere interdisciplinară. Revista îşi propune să intre imediat în procesul de acreditare
academică, finanţarea necesară venind din fondurile anului pregătitor. Dl. conf. univ. dr.
Răzvan Voncu mulţumeşte decanatului şi rectoratului pentru disponibilitatea arătată în
ultimele luni de pregătiri, exprimându-şi în acelaşi timp optimismul şi speranţa ca instituţia
nou-înfiinţată să devină atât un reper de unificare a româniştilor din toată Europa, cât şi un
instrument de identitate şi de vizibilitate academică.
Dl. prof. univ. dr. Caius Dobrescu precizează că domeniul studiilor româneşti are deja o
tradiţie academică – de pildă, Asociaţia Româniştilor din SUA organizează de ceva vreme
conferinţe anuale la Constanţa şi la Sibiu.
Dl. conf. univ. dr. Răzvan Voncu apreciază că asemenea conferinţe sunt manifestări
punctuale, proiectul CSR fiind să asigure constanţa cercetării şi să abandoneze defensiva şi
recapitulativul. Temele şi ideile vor fi originale şi vandabile.
Pentru dl. prof. univ. dr. Liviu Papadima, consistenţa proiectului este unul dintre cele mai
importante atribute ale sale: CSR e prima structură din UB care cooptează explicit membri
din consorţiu şi care are deja reacţii bune în ţară. Cât priveşte inserarea în structură a
activităţilor didactice de tipul anului pregătitor, dl. prorector apreciază că s-ar fi ajuns,
inevitabil, la presiunea de a se crea o structură specializată pentru aşa ceva. În avantajul
nostru e să existe una în interiorul facultăţii, nu separat. Primul mandat va fi mai scurt pentru
că directorul e cel care gerează lucrurile in statu nascendi.
Dna. prof. univ. dr. Adriana Stoichiţoiu propune ca în revista Romanian Studies Today
să se publice şi articole în limba română, asigurându-se astfel colaborări ale româniştilor din
alte spaţii culturale. Domnia-sa mai propune alcătuirea unei baze de date pentru informarea în
domeniu, foarte importantă pentru orientarea în cercetare (teme de disertaţie şi doctorat în
lingvistică aplicată, de exemplu).
Membrii Consiliului votează în unanimitate numirea dlui. conf. univ. dr. Răzvan Voncu
ca director al CSR.
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3. Validarea concursurilor didactice.
Dna. prof. univ. dr. Rodica Zafiu prezintă rezultatele concursurilor didactice pentru
posturile de profesor, conferenţiar şi asistent universitar, desfăşurate în luna septembrie 2014
(http://www.unibuc.ro/n/organizare/dirresumane/postvaca/docs/2014/sep/23_13_31_58Centraliator_nedeterminata.pdf, p. 2, nr. crt. 34-36).
Membrii Consiliului validează în unanimitate cele trei rezultate.
4. Poziţii interimare la Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice
După dispariţia dnei. prof. Adela Rogojinaru, este necesar să se asigure interimatul în
mai multe poziţii de conducere ale departamentului, până când Senatul va aproba un calendar
de alegeri. Reunit în şedinţă de departament, colectivul CRP a votat următoarele:
- Director interimar al departamentului – dna. lector univ. dr. Cristina Bogdan;
- Şef al colectivului de CRP – dl. conf. univ. dr. Alexandru Ofrim;
- Director interimar al centrului IFR – dna. lector univ. dr. Ana-Maria Teodorescu;
- Reprezentant interimar în Consiliul Profesoral – dna. lector univ. dr. Cristina Bogdan;
- Reprezentant interimar în Senatul UB şi vicepreşedinte în comisia de validare a
concursurilor didactice – dna. conf. univ. dr. Laura Mesina.
Printr-un vot unanim, membrii Consiliului validează toate interimatele.
5. Schimbare de şef de colectiv la Etnologie
După retragerea din motive personale a dnei. conf. Narcisa Ştiucă, colectivul întrunit a
votat-o pe dna. prof. univ. dr. Rodica Zane în funcţia de şef de colectiv. Modificarea este
validată în unanimitate de către membrii Consiliului.
6. Noi coordonatori la programele de masterat şi la programul Erasmus.
Programul Modele de comunicare şi relaţii publice (MCRP) are un nou coordonator,
votat în şedinţa colectivului: dna. lector univ. dr. Ana-Maria Teodorescu. La programul
Consultanţă şi Expertiză în Publicitate (CEP), noul coordonator este dna. conf. univ. dr.
Alexandra Crăciun, iar la programul Managementul Informaţiei şi al Documentelor (MID) –
dna. conf. univ. dr. Niculina Vârgolici. Noii coordonatori sunt votaţi în unanimitate de către
membrii Consiliului.
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În urma vacantării poziţiei deţinute până acum de dna. lector univ. dr. Lucia Ofrim, dl.
asist. univ. dr. Cătălin Constantin devine coordonator al programului Erasmus. Se votează în
unanimitate.
7. Situaţia admiterii 2014 la programele de licenţă şi de masterat, sesiunile din vară şi
din toamnă
Dl. prodecan Cristian Moroianu, secretarul comisiei de admitere la programul de
licenţă, prezintă succint situaţia finală a admiterii (vezi http://litere.ro/admitere/licenta.html)
Dna. Decan, preşedinte al comisiei de admitere a Facultăţii de Litere, mulţumeşte
public dnei. asist. univ. dr. Anca Anton, coordonatoarea platformei online a admiterii, pentru
eforturile de consiliere şi administrare din perioada iulie-august 2014.
Dl. prof. univ. dr. Emil Ionescu, prodecan, prezintă situaţia admiterii pentru
programele de masterat. La unele (Teoria şi Practica Editării, Didactici ale Disciplinelor
Filologice, Etnologie, Antropologie Culturală și Folclor, Modele de Comunicare și Relații
Publice, Consultanță și Expertiză în Publicitate, Gestiunea Informaţiei în Societatea
Contemporană) s-a înregistrat un excedent de înscrişi, altele (Studii Literare, Studii Avansate
în Lingvistică, Cultură şi Politică în Context European şi Internaţional, Cultură și Civilizație
Ebraică) s-au aflat în poziţie vulnerabilă.
Încercând să explice fenomenul, dna. prof. univ. dr. Mihaela Constantinescu,
directorul Departamentului de studii culturale, precizează că examenul de licenţă al
programului de studii Studii europene a fost în vara anului 2014 foarte drastic: din 100 de
absolvenţi ai anului al treilea au promovat aprox. jumătate. Dl. lector univ. dr. Miroslav
Taşcu-Stavre adaugă că, în ultimii ani, aproape 50% din candidaţii la masterat veneau din alte
departamente şi chiar din alte facultăţi; acum, aceştia au lipsit.
Dna. lector univ. dr. Cristina Bogdan avansează drept posibilă explicaţie a migraţiei
absolvenţilor de licenţă dorinţa acestora de a-şi diversifica oportunităţile de carieră, prin
alegerea unei specializări de master cu totul diferită de aceea a licenţei.
Dl. prof. univ. dr. Liviu Papadima adaugă că acesta nu e fenomen specific, ci general:
80% din licenţiaţi declară că vor să urmeze un program de masterat în altă specializare decât
aceea de licenţă, organizându-şi un sistem ad-hoc de major şi minor, lucru foarte firesc, de
altfel, în condiţiile pieţei de muncă de azi. Preocuparea Facultăţii de Litere ar trebui să fie, în
opinia sa, aceea de a construi programe de master care să aducă licenţiaţi din alte facultăţi.
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Dna. Decan îşi exprimă aprecierea şi admiraţia pentru modul în care colegii de la
Departamentul de științe ale comunicării şi-au mobilizat peste vară studenţii, izbutind să
ocupe cele 18 locuri rămase libere la programul MCRP după prima sesiune de admitere din
iulie.
Dna. prof. univ. dr. Rodica Zafiu, directorul Departamentului de lingvistică, apreciază
drept variabilă situaţia efectivelor de studenţi la programul Studii Avansate în Lingvistică.
Fidelizarea se face aici prin posibilităţile de înscriere la doctorat, dar nu şi prin oportunităţile
de carieră didactică în învăţământul preuniversitar, ceea ce e insuficient pentru baza
profesională a secţiei noastre.
Dna. lector univ. dr. Cristina Bogdan propune o campanie mai puternică de
promovare on-line a programelor de masterat din facultate, iar dna. conf. univ. dr. Laura
Mesina precizează că există şi alte posibile soluţii, inclusiv o deplasare a Săptămânii
Masteratelor în semestrul întâi sau în timpul colocviilor BestLetters.

8. Diverse
Propunerea pentru tematica şedinţelor de consiliu din semestrul întâi este aprobată în
unanimitate.
Dna. conf. univ. dr. Oana Fotache, prodecan, informează membrii Consiliului că
orarul este aproape definitivat, în săptămâna următoare rămânând să se stabilească sălile. 1, 2
şi 3 octombrie vor fi zile administrative, iar prima săptămână de cursuri va fi cea de sub
diagonală.
Membrii Consiliului îşi dau acordul de principiu pentru echivalările unor cursuri și
transferul într-un an superior a unor studenți admiși în anul I, 2014-2015.
Dna. prof. univ. dr. Mihaela Constantinescu cere acordul colegilor din Consiliu pentru
ca asistenţii cu doctorat din departamentul pe care îl conduce să poată coordona lucrări de
licenţă. În unanimitate, Consiliul îşi dă acordul pentru aceasta.
Membrii Consiliului aprobă ca următoarele cadre didactice să poată ţine cursuri în alte
universităţi:
- dna. prof. univ. dr. Rodica Zane şi dl. lector univ. dr. Miroslav Taşcu-Stavre - la
SNSPA;
- dna. conf. univ. dr. Oana Iucu – la UMF „Carol Davila“.
Membrii Consiliului aprobă în unanimitate modificări de cursuri la masteratul de
Teoria şi Practica Editării, respectiv Managementul Informației şi al Documentelor.
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Se aprobă următoarele comisii de susţinere a tezei de doctorat:
Drd. Irina Doară (Tiţa), teza cu titlul Normă literară şi grai în textele vechi olteneşti.
Sec. XVII. Preşedinte: prof. univ. dr. Andra Vasilescu; coordonator: prof. univ. dr. Gheorghe
Chivu (Universitatea din Bucureşti); membri: prof. univ. dr. Grigore Brâncuş (Universitatea
din Bucureşti), prof. univ. dr. Vasile D. Ţâră (Universitatea de Vest din Timişoara); C. P. I
Maria Stanciu-Istrate (Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti“);
Drd. Ştefania-Adina Ciurea (Papazi), teza cu titlul Celălalt interbelic. Marginalii.
Preşedinte: prof. univ. dr. Ion-Bogdan Lefter; coordonator: prof. univ. dr. Nicolae
Manolescu; membri: prof. univ. dr. Ioana Pârvulescu (Universitatea din Bucureşti); prof.
univ. dr. Adriana Babeţi (Universitatea de Vest din Timişoara); conf. univ. dr. Adrian Lăcătuş
(Universitatea „Transilvania“ din Braşov);
Drd. Mihai-Bogdan Tănase, teza cu titlul Text şi context. Condiţia scriitorului din
România în perioada 1971-1980. Preşedinte: conf. univ. dr. Ioana-Valentina Murăruş;
coordonator: prof. univ. dr. Mircea Martin; membri: C. P. I Nicolae Mecu (Institutul de
Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu“); prof. univ. dr. Ioana Both (Universitatea „BabeşBolyai“ din Cluj-Napoca); prof. univ. dr. Caius Dobrescu (Universitatea din Bucureşti).

Întocmit de lect. dr. Magda Răduţă
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