Proces verbal,
al ședinței Consiliului Facultății de Litere,
21 martie 2016
Conducătorul ședinței, dl. prof. univ. dr. Emil Ionescu, decanul Facultății de Litere, face
unele precizări înainte de anunțarea ordinii de zi a întâlnirii membrilor Consiliului:


Absențe motivate: prof. univ. dr. Mircea Vasilescu, conf. univ. dr. Narcisa
Știucă, student anul III CRP, Teodor Gurgui, doctoranda Irina Rus și
doctoranda Eliza Coroamă, ambele în stagiu doctoral în străinătate.



Demisii ale unor membri ai Consiliului: conf. univ. dr. Oana Fotache
Dubălaru și lect. univ. dr. Magdalena Răduță. În urma acestor demisii,
depuse din motive personale, au loc discuții privind calendarul alegerilor
din cadrul Departamentului de Studii Literare, pentru ocuparea celor două
posturi vacante.
Este propus următorul calendar:
17-25 martie 2016: depunerea candidaturilor
6 aprilie 2016: alegerea candidaților
11 aprilie 2016: validarea candidaților
Datele sunt votate în unanimitate de către membrii Consiliului.



Sunt anunțate următoarele demisii, survenite din rațiuni instituționale:
-

A dl. prof. univ. dr. Emil Ionescu și a dnei conf. univ. dr. Camelia
Ușurelu din Consiliul Departamentului de Lingvistică, apărute în urma
ocupării funcțiilor de decan, respectiv, prodecan.

-

A dlui lect. univ. dr. Cătălin Constantin din Consiliul Departamentului
de Studii Culturale, din aceleași motive.

-

A dnei lect. univ. dr. Cristina Bogdan din funcția de director al
Departamentului de Științele Comunicării, ca urmare a preluării

funcției de prodecan. Funcția de director interimar va fi deținută de dl.
prof. univ. dr. Ionel Enache, votat în unanimitate de Consiliul
Departamentului de Științe ale Comunicării (în ședința de Consiliu din
data de 21 martie 2016).


Este anunțată noua echipă de prodecani a Facultății de Litere: prof. univ.
dr. Liviu Groza, conf. univ. dr. Camelia Ușurelu, conf. univ. dr. Cristina
Popescu, lect. univ. dr. Cristina Bogdan, lect. univ. dr. Cătălin Constantin.

Ordinea de zi a ședinței:
1. Prezentarea raportului de evaluare a Facultății de Litere pe anul universitar 20142015;
2. Prezentarea rezultatelor cercetării din cadrul Facultății de Litere (anul 2015);
3. Prezentarea situației financiare a facultății;
4. Organizarea Zilelor Porților Deschise (18-20 aprilie 2016) și promovarea facultății;
5. Diverse.
1. Prezentarea raportului de evaluare a Facultății de Litere pe anul 2014-2015
Conf. univ. dr. Cristina Popescu prezintă aspecte ale concluziilor raportului de evaluare a
facultății din anul universitar 2014-2015: structura raportului, viziunea și misiunea facultății,
resursele umane, prestigiul și vizibilitatea cadrelor didactice, management și administrație,
interacțiunea cu societatea, eficacitatea instituțională, evaluarea cadrelor didactice,
dimensiunea internațională a programelor de studii, acorduri cu universități străine, utilizarea
noilor tehnologii pentru informare, demersurile pentru implicarea studenților în activitatea
FL, activități extracurriculare.
Este adusă la cunoștință celor prezenți analiza SWOT a activităților FL pe anul 2015.
Referitor la componenta de management și administrație, dna conf. univ. dr. Ioana-Valentina
Murăruș, decan în mandatul 2012-2016, precizează că anul viitor vor intra în renovare
amfiteatrele.

Dl. prof. univ. dr. Caius Dobrescu dorește să afle dacă există date privind evaluarea seismică
a clădirii FL. Dl. prof. univ. dr. Emil Ionescu și dna conf. univ. dr. Oana Murăruș răspund că
nu există informații recente, dar cele care există nu menționează un risc ridicat în această
privință.
La solicitarea dlui prof. univ. dr. Caius Dobrescu, dna prodecan, conf. univ. dr. Cristina
Popescu va trimite prin e-mail tuturor membrilor Consiliului FL întreg raportul prezentat.
Dl. conf. univ. dr. George Ardeleanu amintește de prestația studenților Facultății de Litere la
edițiile din anul 2015 ale colocviilor studențești Lucian Blaga și Mihai Eminescu.
2. Prezentarea rezultatelor cercetării din cadrul Facultății de Litere (anul 2015)
În calitate de prodecan în mandatul 2012-2016, dna conf. univ. dr. Laura Mesina le
mulțumește membrilor Consiliului pentru colaborarea din ultimii patru ani.
Sunt formulate câteva concluzii pentru anul 2015, în comparație cu anii precedenți, în
ciuda faptului că schimbarea criteriilor (prin renunțarea la raportarea cercetării de către
colaboratori) a făcut mai dificilă evaluarea în timp.
Puncte tari: personalul universitar s-a orientat către programe de cercetare; doctoranzii
facultății au publicat articole sau au participat la conferințe în străinătate, cu rezultate
competitive; s-a înregistrat cel mai bun procent pentru raportarea anuală a facultății din
ultimii ani: 63%; Centrul Studențesc de Cercetare și Comunicare a reușit să mobilizeze
efective importante de studenți pentru diverse evenimente și proiecte culturale.
Puncte slabe: subfinanțarea cercetării, blocajul posturilor în cercetare (nu se fac în UB
angajări de cercetători pe perioadă determinată sau nedeterminată).
Oportunități: tradiția, prestigiul facultății ar trebui mai mult valorificate.
3. Prezentarea situației financiare a facultății
Dna conf. univ. dr. Ioana-Valentina Murăruș prezintă situația fianciară actuală a
facultății.

La ultimele ședințe ale Consiliului de Administrație s-a anunțat pentru prima dată că
UB înregistrează deficit financiar. În aceste condiții, conducerea UB se concentrează asupra
tuturor modalităților de recuperare a acestuia.
În urma mai multor discuții ale Consiliului de Administrație, s-au decis următoarele:
-

Facultățile care au deficit financiar de 20% să nu poată scoate posturi la concurs în acest
semestru.

-

Nu se mai permit de asemenea prelungiri de activitate.

-

Cei 30% pentru personalul auxiliar și nedidactic nu vor mai fi acordați tuturor angajaților
sau procentul va fi diminuat pentru a putea fi acordat fără criterii de selecție.
Dl. prof. univ. dr. Ion Bogdan Lefter vorbește despre contextul mai larg al acestei situații,

amintind problemele de deficit ale universităților din România în ultimii ani: Iași, Târgoviște,
nevoite să recurgă la credite bancare. Ar fi preferabil să nu se ajungă aici, dar nici să nu se
adopte o poziție absolut defensivă.
-

Dl. prof. univ. dr. Emil Ionescu își exprimă speranța că situația va putea fi rezolvată.

-

Dna conf. univ. dr. Ioana-Valentina Murăruș recomandă să fie verificată o sursă posibilă
de deficit: plata specializării B (Limbi Străine).

-

Dna prof. univ. dr. Mihaela Constantinescu aduce în discuție alte probleme legate de
limbile străine la departamentele nefilologice.

-

Dna prof. univ. dr. Rodica Zane roagă conducerea universității, prin intermediul
reprezentanților FL în Senatul UB, să gestioneze bine emoționalitatea și să gândească
temeinic măsurile luate.

4. Organizarea Zilelor Porților Deschise în Facultatea de Litere
În cadrul intervențiilor pentru ZPD 2016, dl. conf. univ. dr. Cristian Moroianu vorbește,
în calitate de prodecan în mandatul 2012-2016, despre ultimele ediții ZPD și demersurile
începute pentru anul acesta.
Dna lect. univ. dr. Cristina Bogdan, prodecanul care preia organizarea acestui eveniment,
le adresează directorilor de departamente rugămintea de a difuza către colegii de

departament lista cursurilor deschise în perioada ZPD (18-20 aprilie 2016). Vor avea loc
vizite organizate pentru liceeni în Sala de Lectură a FL în anumite intervale din cele trei
zile, cu prezentarea și expunerea unor cărți, sub îndrumarea dnei asist. univ. dr. Gabriela
Jurubiță.
Fiecare director de departament este rugat să desemneze un cadru didactic care să li se
alăture studenților într-un anumit interval din cele trei zile. Este solicitată totodată o
echipă de minimum trei studenți pentru fiecare specializare.
Cu această ocazie, se discută și organizarea Săptămânii masteratelor în FL. Membrii
Consiliului votează în unanimitate ca aceasta să fie în perioada 11-15 aprilie 2016.

5. Diverse
Centrul de Excelență în Studiul Imaginii, reprezentat de doamna conf. univ. dr. Laura
Mesina, secretar științific al Centrului, solicită membrilor Consiliului Facultății de Litere
aprobarea scoaterii la concurs, în cadrul Școlii Doctorale „Spaţiu, Imagine, Text,
Teritoriu” (SD-SITT), a două poziții de referent de specialitate și transformarea unui post
de asistent de relații publice într-unul de referent de specialitate.
Propunerile vizează:
1. Transformarea postului de Asistent relații publice (S), poziția 7, din Statul de funcţii
pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic al CESI, în Referent de
specialitate (S) poziția 7.
2. Scoaterea la concurs a posturilor Referent de specialitate, poziția 4 (normă întreagă)
și Referent de specialitate, poziția 7 (1/2 normă), pe durată determinată (12 luni), din
Statul de funcţii pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic al CESI.
Se menționează că, la finele anului 2015, veniturile SD SITT/CESI sunt pe excedent.
Solicitarea este aprobată în unanimitate de membrii Consiliului.

Întocmit de
Lect. univ. dr. Silvia Barutcieff

