Proces-verbal
Încheiat astăzi, 16 noiembrie, în ședința Consiliului Profesoral al Facultății de Litere,
Universitatea din București. La ședință participă 20 de membri ai consiliului.
În deschiderea ședinței, Dna. Decan prezintă ordinea de zi:
1. Validarea alegerii cadrelor didactice și a reprezentanților studenților în Senat;
validarea reprezentanților studenților în Consiliul facultății (ciclul masteral);
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 „Servicii de orientare, consiliere
și îndrumare a studenților pentru carieră în științe sociale, arte și științe umaniste”
(SOCIUS);
8. Diverse.

1. Validarea alegerilor pentru Senatul UB
La primul punct al ordinii de zi, Dna. Decan Ioana-Valentina Chelaru-Murăruș
prezintă membrilor Consiliului lista profesorilor reprezentanți ai Facultății de Litere în
Senatul UB. La alegerile din 2 noiembrie s-au prezentat 57 din cei 88 de profesori ai
facultății, care au votat candidații propuși pentru cele 8 locuri repartizate (56 de
voturi exprimate, 1 anulat). Rezultatele votului au fost următoarele:
Prof. univ. Andrei Cornea – 49 de voturi pentru, 7 împotrivă;
Conf. univ. Alexandra Crăciun – 47 de voturi pentru, 9 împotrivă;
Prof. univ. Emil Ionescu – 55 de voturi pentru, 1 împotrivă;
Conf. univ. Ioana-Valentina Murăruș – 55 de voturi pentru, 1 împotrivă;
Prof. univ. Liviu Papadima – 51 de voturi pentru, 5 împotrivă;
Conf. univ. Elena Târziman – 55 de voturi pentru, 1 împotrivă;
Prof. univ. Mircea Vasilescu – 49 de voturi pentru, 7 împotrivă;
Prof. univ. Rodica Zafiu – 54 de voturi pentru, 2 împotrivă.
Membrii Consiliului validează în unanimitate lista reprezentanților.
Alegerile pentru reprezentanții studenților au fost finalizate și la ciclul masteral:
marți, 3 noiembrie, în al treilea tur de scrutin (cu 103 voturi valabil exprimate și 2
nule), au fost votați studenții Claudia Neagoe și Alexandru Fieroiu.
Membrii Consiliului validează în unanimitate lista studenților-senatori din ciclul
masteral.

2. Evaluarea periodică a unor programe de studii de către ARACIS
Dna. conf. Elena Ionescu, responsabil al colectivului de Literatură Universală și
Comparată din cadrul Departamentului de Studii Literare, precizează că dosarul de
acreditare al specializării de licență este gata pentru vizita programată săptămâna
viitoare.
Dna. Decan recomandă celorlalte programe care vor intra în evaluare periodică
(CRP, de exemplu, cu programul de licență cu frecvență și cel IFR) să consulte siteul

ARACIS și să înceapă din timp strângerea documentelor. Domnia-sa precizează că
vor fi incluse în calendarul evaluării și cele două masterate de la CESI, odată cu
domeniul Studii Culturale, unde situația se prezintă astfel: autorizat provizoriu la
ultima vizită ARACIS (pentru ciclul de licență) în domeniul filologie, programul de
studii Etnologie are, în consecință, și masteratul acreditat în același domeniu. După
trei promoții, ciclul de licență s-a acreditat în domeniul Studii Culturale, ceea ce
obligă și masteratul de a face demersurile necesare pentru includerea în același
domeniu de studii.
3. Analiza probelor de concurs din cadrul admiterii la ciclul de licență 2015
Dna. Decan prezintă membrilor consiliului o analiză comparativă a datelor
provenite din procesul de admitere la ciclul de licență, sesiunea de vară-toamnă
2015. Apreciată drept una foarte bună, admiterea din 2015 a confirmat poziția de
„motor bugetar” pentru întreaga facultate a secției LLR-LLS, unde locurile la buget sau completat aproape 100%.
Din statistica rezultatelor probei scrise la Comunicare și Relații Publice (singura
secție care a dorit să-și mențină concursul cu probe: test de o oră, cuprinzând
subiecte de înțelegere și producere de text și evaluat cu o notă care contează
integral – și nu în calcul ponderat al mediei – la admitere) rezultă următoarele:
 din cei 434 de candidați (3 olimpici), 4.38 % au obținut note sub 5,iar 80%
note
peste 6. ȘI confirmările locurilor au funcționat aprox. în aceleași proporții: 66.67% din
candidații declarați admiși cu note de 7 și 8 au confirmat locul . Un astfel de test, se
vede, nu a speriat candidații și nu a prăbușit admiterea, ceea ce ar însemna că
examenul nu fidelizează în mod absolut, dar e un nucleu de stabilitate. Aplicarea
unui test, așadar, nu e de natură să îndepărteze candidații de la înscrierea la
facultatea noastră.
În ceea ce privește eseul motivațional (proba de admitere aleasă de celelalte
specializări), rezultatele nu au fost, în opinia dnei. Decan, la fel de mulțumitoare.
Până la 7 decembrie (data următoarei ședințe), membrii Consiliului sunt rugați să
reflecteze la modificarea formulei de admitere, inclusiv la posibilitatea ca fiecare
secție să administreze o probă separată, adaptată profilului, cu o corectură internă și
o pondere diferențiată la nota finală.
Dna. lector univ. Cristina Bogdan, director al Departamentului de Comunicare,
propune o consultare a studenților cu privire la modalitatea de admitere, majoritatea
celor de la CRP declarând deja că au ales specializarea pentru că există o probă
scrisă. Dl. prof. univ. Liviu Papadima precizează că răspunsurile la această întrebare
pot da concluzii îndoielnice, dat fiind că sunt întrebați cei care sunt deja studenți.
Dna. Decan sugerează ca respectivul chestionar să fie administrat participanților de
la Caravanele admiterii. Dl. prof. univ. Emil Ionescu propune formula unui test de
ortografie și punctuație.
Dl. prof. univ. Liviu Papadima adaugă la interpretarea datelor statistice o altă
posibilă concluzie: estimarea unei confirmări înseamnă o opțiune economică din
partea candidatului admis, care alege între șansele cele mai mari de a fi admis la
buget sau la taxă. O posibilă explicație a modului de funcționare a admiterii la CRP:
examenul de la CRP a fost înlesnit față de anii precedenți, ceea ce nu e cazul pentru
celelalte specializări. În peisajul cu enorme variabile, puține corelații sunt limpezi.
Una dintre ele: CRPul a avut puțini studenți la taxă până la modificarea probei, acum

are mai mulți. Alte chestiuni pot intra în calcul: specializări care și-au pierdut
noutatea, modificări sociale etc.
Dl. conf. univ. Cristian Moroianu, prodecan al Facultății de Litere și secretar al
comisiei de admitere, accentuează de asemenea că e nevoie de altă modalitate de
evaluare, la stabilirea căreia să se implice reprezentanții tuturor programelor de
studii.
Dl. prof. univ. Mircea Vasilescu propune o discuție despre avantajele și
dezavantajele fiecăreia dintre propunerile de test de admitere; pentru eficientizarea
dezbaterilor din 7 decembrie, domnia-sa se angajează să trimită colegilor din
Consiliu o schiță a acestor avantaje și dezavantaje.
4. Tematica examenului de absolvire a studiilor (licență) 2016
Dna. conf. univ. Oana Fotache, prodecan al Facultății de Litere, informează
membrii Consiliului că termenul de trimitere a modificărilor/revizuirilor din tematica de
licență și disertație (iunie și septembrie 2016-februarie 2017) este 16 decembrie,
pentru ca noile variante să fie afișate în luna ianuarie.
5. Propuneri pentru planul editorial al EUB
Dna. conf. univ. Oana Fotache informează membrii Consiliului că până la 7
decembrie se pot trimite propuneri (cuprinzând coordonatele cărții și o descriere de
conținut) pentru planul editorial al Editurii Universității din București.
6. Înregistrarea revistei Analele Universității București, seria LLR, în baze
de date internaționale
Dna. Decan informează membrii Consiliului că seria Limbă și Literatură Română
a AUB a intrat într-un proces de reconfigurare a formulei editoriale și a modalităților
de acces la articole. În urma unei ședințe la care au participat dna. lector univ.
Gabriela Stoica (secretar general de redacție), dna. lector univ. Gabriela Jurubiță
(colaborator al BCU „Carol I”, cu specializare în biblioteci electronice și baze de
date) și dl. prof. univ. Emil Ionescu, s-au stabilit pașii necesari pentru acreditarea
științifică superioară a revistei: publicarea predominant online, cu articole integrale
pe site, stabilirea unei echipe de peer reviewers și mărirea numărului de contributori
din străinătate. Dna. Gabriela Jurubiță a recomandat includerea în baza de date
SCOPUS (unde acceptul se face prin sampling de articole) și ULRICH.
Răspunzând la o întrebare a dnei. prof. univ. Rodica Zafiu despre condițiile de
includere în baza de date ERIH și în cele românești, accesibile Google scholar, dna.
Decan reiterează rugămintea adresată colegilor de a sugera nume pentru echipa de
peer review, esențială pentru prezența în orice bază de date cu acces internațional.
Siteul revistei va fi găzduit pe cel al Facultății de Litere, care va fi reconstruit de dra.
Cristina Nicolae, masterandă a Facultății de Matematică, a cărei disertație este
construcția siteului Facultății. Dl. prof. univ. Ionel Enache precizează că există un
întreg domeniu de studiu privind structurile și condițiile de accesibilitate a siteurilor
instituționale și își manifestă disponibilitatea de a colabora la construcția siteului
nostru.
7. Închiderea proiectului SOCIUS
Dna. conf. univ. Laura Mesina prezintă membrilor Consiliului evenimentul prilejuit
de închiderea proiectului „Servicii de orientare, consiliere și îndrumare a studenților

pentru carieră în științe sociale, arte și științe umaniste”, desfășurat la 26 octombrie.
Mulțumind tuturor colegilor care au participat la programul implementat, domnia-sa
prezintă succint desfășurarea proiectului și colaboratorii (comunicatul evenimentului
e
disponibil
la
http://www.unibuc.ro/facultati/litere/docs/2015/oct/25_23_38_56SOCIUS_Comunicat
_Conferinta_inchidere.pdf).
8. Diverse
Membrii Consiliului aprobă cererea dlui. prof. Sorin Alexandrescu, director al CESI,
pentru ca dl. Cristian Ciocan, de la Școala Doctorală Spațiu Imagine Text Teritoriu
(CESI), cu abilitare în domeniul filosofiei, să poată coordona teze de doctorat.
Dna. Decan anunță reluarea ciclului de conferințe ale Facultății de Litere Valorile
Noastre (moderate de dl. prof. emerit Eugen Negrici). Prima ediție a noii serii îl va
avea ca invitat, pe 25 noiembrie, pe dl. prof. emerit Nicolae Manolescu.
Dl. prof. univ. Emil Ionescu, prodecan al Facultății de Litere, anunță membrii
Consiliului că, în urma dispozițiilor ISU, în localul din str. Edgar Quinet s-au înnoit
stingătoarele, s-au deschis ușile la Geografie și s-au luat măsuri pentru
îmbunătățirea iluminatului pe scări. Pentru cursurile de la IFR, desfășurată în weekend, este nevoie de o cerere adresată administrației.

