Proces-verbal
Încheiat astăzi, 7 septembrie, în ședința Consiliului Profesoral al Facultății de Litere. La
ședință participă 20 de membri.
În deschiderea ședinței, dna. Decan prezintă ordinea de zi:
1.Informare privind admiterea la ciclul de licență și masterat;
2. Propuneri de modificări ale planurilor de învățământ;
3. Statele de funcții – stadiul de redactare; posturi vacante;
4. Orarul semestrului I, anul universitar 2015-2016;
5. Informare privind proiectul POSDRU DIGIPUB;
6. Activitatea Centrului de Studii Românești;
7. Diverse – limbi străine la departamentele nefilologice.

1. Informare privind admiterea la ciclul de licență și la programele de masterat
Dna. Decan apreciază că sesiunea de admitere din vară s-a desfășurat destul de bine,
numărul de locuri rămase neocupate pentru toamnă fiind mai mic decât în 2014 (situația
admiterii în sesiunea iulie-august este disponibilă aici: http://litere.ro/admitere/licenta.html,
liste finale 29.07; numărul de locuri disponibile în sesiunea din septembrie:
http://www.unibuc.ro/facultati/litere/:e/facultati/litere/docs/2015/sep/02_17_53_02Locuri_ram
ase_libere_-_2_septembrie.pdf).
Datorită numărului mare de admiși la specializarea LLR-LLS, conducerea facultății a
decis împărțirea studenților de anul I în 3 serii, a câte 4 grupe fiecare.
Dl. conf. univ. Cristian Moroianu își exprimă speranța că în toamnă se vor ocupa
toate locurile de la buget rămase libere în iulie, dat fiind fluxul foarte bun al înscrierilor de
până acum.
Dna. lector univ. Cristina Bogdan, director al Departamentului de Comunicare și
Relații Publice, atrage atenția că anul I al specializării CRP a ajuns la 140 de studenți, ceea
ce pune probleme de logistică (nu există un amfiteatru atât de încăpător), sugerând un
eventual schimb cu alte facultăți vecine, care au amfiteatre mai mari (de exemplu,
Facultatea de Chimie).
Continuându-și informarea, Dna. Decan prezintă cifrele admiterii la programele de
masterat (disponibile aici: http://litere.ro/admitere/master.html, admitere iulie 2015), apreciind
drept îmbucurător interesul de care s-au bucurat masterate care până acum nu reușeau să
adune un număr suficient de candidați.

2. Modificări în planurile de învățământ
Dna. conf. univ. Oana Fotache prezintă prima modificare în planurile specializărilor LLRLLS, Studii Europene, LUC, Studii Literare, Teoria și Practica Editării, Cultură Politică în
Context European și Internațional: datorită implicării Facultății de Litere ca partener în
proiectul Digipub (http://digipub.ro/index.php), vor fi introduse, în regim facultativ, stagii de
practică având mai multe ore și credite suplimentare.
O altă modificare privește deplasarea cursului Marginal și global în cultura sec. al XX-lea
(Studii Literare, anul al II-lea, Studii Literare Aplicate) pe semestrul al 2-lea; el va fi înlocuit
cu atelierul de Culturi alternative. La TPE anul al II-lea, cursul de Tipologii textuale (sem. 1)
se va ține în sem. al 2-lea.
La programul masteratului Cultură și politică în context european și internațional, cursul
Istoria conceptelor culturale (anul I, sem. 1) va fi ținut în semestrul al 2-lea, fiind înlocuit cu
Metode de cercetare în științele sociale (anul I, prevăzut inițial în sem. al 2-lea).
La programul de masterat Studii avansate în lingvistică – Structura și funcționarea limbii
române, cursurile Perspective cognitive în studiul limbii și Româna din perspectivă

tipologică, ambele din planul de învățământ al anului I, își inversează pozițiile, de pe
semestrul 1 pe semestrul al 2-lea și invers; se adaugă două discipline facultative, respectiv
Lingvistică romanică, anul I, semestrul 1 și Limba albaneză, anul I, semestrul al 2-lea.
La programul de licență Administrație managerială și secretariat, cursul de anul I (sem. 1
și 2) Tehnici de scriere rapidă se înlocuiește cu Instituții publice și private (ambele
semestre).
La programul de masterat Gestionarea informației în societatea contemporane, cursul de
anul al II-lea (sem. 2) Fișiere de autoritate este înlocuit cu Evaluarea competențelor de
lectură.
Modificări în programul de masterat Teoria și practica imaginii (CESI): se realocă o oră
săptămânală de seminar de la cursul Mitologii ale modernității (modulul I – Tradiție și
modernitate, an I, sem. 1) pentru seminarul unui nou curs, Fenomenologia imaginii; se
realocă o oră săptămânal de la cursul Dezvoltarea științelor și originea modernității (sec.
XVII-XVIII) (modulul II – Originile gândirii moderne, an I, sem. 1); se realocă o oră
săptămânală de curs de la cursul Filozofie modernității în sec. XVII-XVIII (modulul II –
Originile gândirii moderne, an I, sem. 1) pentru noul curs Fenomenologia imaginii; se
introduce disciplina Fenomenologia imaginii (2 ore de curs, 2 de seminar) la modulul III –
Teoria imaginii moderne și contemporane, an I, sem. 1.
Modificări în programul de masterat Societate, multimedia, spectacol (CESI): disciplina
Vizualul (modulul I – Teoria Vizualului, an I, sem. 1) se înlocuiește cu disciplina Concepte
fundamentale: corp și spațiu; se modifică încărcătura de 2 ore a atelierului Cum scriem
despre imagini: atelier de redactare științifică. Articole științifice (modulul VIII – Practică de
specialitate, an I, sem. al 2-lea), introducându-se o oră de curs și una de atelier; se realocă o
oră săptămânală de curs și o oră săptămânală de seminar de la disciplina Teatrul
contemporan(modulul II – Teatru și spectacol, an II, sem. al 3-lea) la disciplina nou-introdusă
Studii de gen și cultură vizuală contemporană; se introduce disciplina Studii de gen și
cultură vizuală contemporană (modulul I – Teoria vizualului, an II, sem. al 3-lea).
Membrii consiliului își exprimă acordul pentru toate modificările de mai sus.

3. Planuri de învățământ și orarul anului universitar 2014/2016
Dna. prodecan Oana Fotache informează membrii Consiliului că opțiunile pentru orar se
depun în cursul săptămânii curente, iar ședința de orar va avea loc în 22 septembrie. Se
speră că orarul va fi afișat în jurul datei de 28 septembrie. Sunt câteva modificări în
pachetele de opțiuni, predominant la împărțirea pe domenii (Literatură/Lingvistică)
3. Informarea privind proiectul DIGIPUB
Dnul. prof. univ. Mircea Vasilescu prezintă succint structura proiectului Competențe
digitale pentru piața editorială în era publicațiilor electronice (DIGIPUB): acesta presupune
stagii de practică (în lunile octombrie și noiembrie, 84 de ore pe lună) în edituri bucureștene
(Art, Curtea Veche, Humanitas, Nemira, RAO). Beneficiarul principal este Asociația Editorilor
din România. Studenții s-au dovedit foarte interesați, proiectul având foarte numeroase
înscrieri online. Până acum, au avut loc întâlniri cu reprezentanții AER și cu responsabilii de
stagii din edituri; este programată în continuare o deplasare la partenerul grec, pentru un
grup de 25 de studenți. Speranța participanților din Facultatea de Litere este de a
instituționaliza o colaborare de practică alături de AER.
4. Activitatea Centrului de Studii Românești
Dna. Decan informează membrii Consiliului despre colaborarea CSR cu Institutul Limbii
Române, având drept scop evaluarea activității lectorilor de română din străinătate.
Structura evaluării finale și criteriile pentru selecția lectorilor a fost definitivată de o echipă

compusă din dna. prof. univ. Andra Vasilescu, dna. conf. univ. Oana Murăruș și dl. prof.
univ. Liviu Papadima. Centrul a primit o solicitare pentru realizarea de teste pentru
competențele de limba română (pentru elevii de la Liceul Francez); până la redactarea
propriu-zisă a testelor, Dna. Decan propune o actualizare a metodologiei de testare. O a
doua propunere ar fi pledează pentru cursuri de română pentru piața liberă (cursuri pentru
copii și avansați).
La începutul lunii septembrie, Centrul de Studii Românești a definitivat formele de
angajare pentru redactorul revistei Romanian Studies Today.
Dna. Decan aduce mulțumiri publice dnei. lector univ. Ana-Maria T eodorescu, director al
Școlii de Vară a UB, pentru excelenta organizare a celei de-a 55-a ediție a cursurilor de
vară.
5. Diverse
 Dna. Decan transmite către departamentele nefilologice o solicitare din partea FLLS,
de a sistematiza cererile de limbi străine facultativ.
 Membrii Consiliului aprobă comisia de susținere a tezei dnei. Ioana Gogeanu, cu
titlul
Deconstrucționismul. Surse, teme și eficiență hermeneutică, coordonator prof. univ. dr.
Mircea Martin: președinte: conf. univ. Oana Murăruș, membri: prof. univ. Viorel Vizureanu
(Facultatea de Filozofie, UB), prof. univ. Ștefan Borbely (Facultatea de Litere, Universitatea
„Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca), prof. univ. Virgil Podoabă (Facultatea de Litere, Universitatea
„Transilvania” din Brașov).
 Membrii Consiliului își dau acordul pentru convocarea comisiei de studii, cu scopul
de
a analiza cererile de trecere în anul al II-lea.

