Tematica ședințelor de Consiliu al facultății, semestrul I, 2015-2016
5 octombrie 2015
1. Analiza rezultatelor finale ale admiterii la programele de licență, masterat și doctorat pentru
anul universitar 2015-2016
2. Precizări privind desfășurarea alegerilor la departamente și pentru reprezentanții în Consiliul
Facultății
3. Completarea fișelor de post
4. Actualizarea fișelor disciplinelor
5. Posturi didactice propuse pentru scoatere la concurs în sem I, 2015-2016
6. Diverse
26 octombrie 2015
1. Validarea rezultatelor alegerilor pentru funcția de director de departament, consiliile
departamentelor și reprezentații departamentelor în consiliul facultății; validarea
reprezentanților studenților în Consiliul facultății (ciclul licență și doctorat)
2. Pregătirea alegerilor pentru reprezentanții facultății în Senatul UB
3. Tematica ședințelor de consiliu pe sem I, 2015-2016
4. Diverse
16 noiembrie 2015
1. Validarea alegerii cadrelor didactice și a reprezentanților studenților în Senat; validarea
reprezentanților studenților în Consiliul facultății (ciclul masterat)
2. Evaluarea periodică a unor programe de studii de către ARACIS
3. Analiza probelor de concurs din cadrul admiterii la ciclul de licență 2015
4. Tematica examenului de absolvire a studiilor (licență) 2016
5. Planul editorial pentru 2016
6. Demersul pentru înregistrarea revistei „Analele Universității București”, seria LLR, în baze de
date internaționale
7. Informare privind finalizarea proiectului POSDRU „Stagii de practică”, SOCIUS
8. Diverse
7

decembrie 2015
1.
2.
3.
4.

Pregatirea Raportului de autoevaluarea a facultății pentru anul universitar 2014-2015
Activitatea CSR
Forme de colaborare instituțională între cadrele didactice și studenți
Diverse

11 ianuarie 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Raport de activitate a Decanului pentru perioada 2012-2015
Aprobarea comisiilor pentru concursurile didactice pe sem I
Informare privind finalizarea proiectelor POSDRU „Stagii de practică” DIGIPUB și Atelier 360
Examen de licență, sesiunea februarie 2016
Orar, sem II
Diverse

22 februarie 2015
1.
2.
3.
4.
5.

Raport de cercetare 2015
Aprobarea comisiilor pentru examenul de licență, master 2016
Pregătirea ZPD și Best Colloquia (Colocviul național studențesc)
Raport financiar al Facultății de Litere pe anul 2015
Diverse

