Proces-verbal

Încheiat astăzi, 11 mai, în ședința Consiliului Profesoral al Facultății de Litere. Sunt prezenți
20 de membri ai Consiliului (17 cadre didactice și 3 studenți).

Informare privind desfășurarea ediției a II-a a Colocviilor Studențești ale FL
La primul punct de pe ordinea de zi, dra. Ștefania Apachiți și dl. Bogdan Dumitru,
reprezentanți ai Centrului Studențesc de Cercetare și Comunicare, informează membrii
Consiliului despre desfășurarea celei de-a doua ediții a Colocviilor Studențești ale Facultății
de Litere. La cele cinci secțiuni ale manifestării din 25 și 26 aprilie au participat 97 de
studenți (59 din UB, restul din alte 11 centre universitare); în urma evaluărilor Comitetului
Științific, s-au acordat 35 de premii, la care s-au adăugat 9 lucrări selecționate pentru
publicarea în vol. al doilea al seriei Colocviile studențești ale Facultății de Litere. Primul
volum, cuprinzând lucrările premiate la ediția I, a fost lansat în seara de 25 aprilie. Dintre
premiile decernate în cadrul ediției 2015, 21 au fost obținute de studenții și masteranzii de la
Litere; Marele Premiu a fost acordat drei. Anca Pănoiu, de la departamentul de Studii
Culturale, specializarea Etnologie. Echipa de organizare, coordonată de dna. conf. dr. Laura
Mesina, mulțumește tuturor celor implicați (cadre didactice și studenți voluntari).
Dna decan, conf. dr. Ioana-Valentina Chelaru-Murăruș, felicită întregul colectiv și le
mulțumește pentru efortul de organizare.
Informare privind manifestările ZPD și Târgul Educației
În continuarea ședinței, dl. conf. dr. Cristian Moroianu, prodecan al Facultății de
Litere, prezintă succint manifestările cuprinse în Zilele Porților Deschise și Târgul Educației.
O echipă de aprox. o sută de studenți voluntari, coordonată de dna. asist. dr. Anca Anton, a
asigurat buna desfășurare a campaniei; numărul vizitatorilor a depășit 500, dintre aceștia
peste 200 manifestându-și disponibilitatea de a primi informații despre admitere, în cadrul
campaniei online desfășurată de Facultatea de Litere. Echipa a redactat comunicate de
presă și a actualizat Ghidul Candidatului (disponibil online) și Ghidul Admiterii (print, 1000 de
exemplare). Materialele publicitare obținute în urma unei sponsorizări (tricouri, roll-ups,
insigne, stickere, broșuri) au fost distribuite în cadrul Caravanei Admiterii; din fondurile
rămase se va asigura publicitate pentru pagina de Facebook a admiterii FL. Dl. prodecan
mulțumește călduros echipei de voluntari și dnei. asist. dr. Anca Anton.
Dna. lector dr. Cristina Bogdan precizează, la solicitarea dnei. Decan, că pagina de
Facebook a DCRP primește tot timpul întrebări din partea potențialilor candidați. În plus,
studenții merg în liceele unde au învățat ei și prezintă elevilor profilul departamentului.

Pregătirea sesiunii de licență din iunie 2015
Dna. conf. dr. Oana Fotache, prodecan al Facultății de Litere, precizează că s-au
fixat datele examenelor scrise (18 iunie proba A, 23 iunie proba B, 29 iunie susținerea tezei),
precum și datele cursurilor de pregătire, diferențiate în funcție de modulele tematice din
bibliografie. La același punct al ordinii de zi, dna. secretar-șef al FL, Gabriela Dena, prezintă
propunerea ca studenții înscriși la examenul de licență să se poată prezenta într-o sesiune
la o singură probă (scrisă sau orală – susținerea tezei), la alegere. Dna. secretar-șef
motivează că ordinul de ministru care reglementează desfășurarea licenței nu precizează ca
susținerea examenului oral să fie fixată obligatoriu după probele scrise.
Dna. lector univ. Cristina Bogdan, director al DCRP, observă că ar fi mai motivant
pentru studenți să se înscrie din nou la probele scrise (nepromovate) dacă au trecut deja de
susținerea tezei.
Răspunzând unei întrebări a dlui. lector dr. Miroslav Tașcu-Stavre, dna. Gabriela
Dena precizează că studenții din anul al III-lea nu au acces la sesiunea de restanțe din
septembrie: ei se pot prezenta la reexaminările din iunie, respectiv din sesiunea de iarnă.
Membrii Consiliului votează în unanimitate anularea obligativității de a susține teza
de licență după participarea la probele scrise.

Informare despre activitatea Centrului de Studii Românești

Dl. conf. dr. Cristian Moroianu, prodecan al FL, informează membrii Consiliului
despre desfășurarea întâlnirii lunare a reprezentanților celor patru compartimente din CSR:
1. proiectul masteratului internațional;
2.revista Romanian Studies Today – responsabilul compartimentului, dl. conf. dr. Mircea
Vasilescu, a înaintat propuneri de consiliu editorial și a prezentat detalii privind
periodicitatea, difuzarea și cuprinsul revistei, indicând un program de corelare cu procesul
de acreditare;
3.promovarea limbii române prin lectorate și Școala de Vară – dna. prof. univ. Andra
Vasilescu, responsabil al compartimentului, a coordonat, împreună cu dna. lector dr. AnaMaria Teodorescu, calendarul manifestărilor din Școala de Vară 2015. Pe lângă aceasta, au
avut loc noi întâlniri cu lectorii din străinătate, în care s-a dezbătut din nou problema
certificatelor de competențe lingvistice;
4.anul pregătitor – dl. conf. dr. Cristian Moroianu, responsabil al compartimentului,
precizează că în prezent s-a asigurat complet necesarul de profesori și de săli pentru cei
350 de studenți înscriși. Clădirea din Panduri a primit fonduri de recondiționare, iar angajările

au continuat: în urma concursurilor didactice s-au ocupat mai multe posturi, pe perioadă
determinată și nedeterminată.
Se înregistrează o preocupare vizibilă a studenților străini de a-și continua cursurile de limbă
română și după încetarea anului pregătitor. Vestea mai puțin bună este că 30% promiși din
taxele studenților străini nu se regăsesc în bugetul facultății.
Dna. decan solicită membrilor Consiliului să voteze componența consiliului director al CSR:
conf. univ. dr. Răzvan Voncu (director al Centrului), prof. univ. dr. Andra Vasilescu, prof.
univ. dr. Liviu Papadima, conf. univ. dr. Mircea Vasilescu, conf. univ. dr. Cristian Moroianu;
membru de onoare: prof. univ. dr. Mircea Anghelescu; membri din consorțiu: prof. univ. dr.
Ioana Bican (UBB Cluj-Napoca), prof. univ. dr. Lăcrămioara Petrescu (UAIC Iași), prof. univ.
dr. Otilia Hedeșan (UV Timișoara).

Propunerile pentru comisiile de concursuri didactice:
Membrii Consiliului votează în unanimitate componența tuturor comisiilor de concurs, în
următoarea componență:
http://www.unibuc.ro/n/organizare/dirresumane/postvaca/docs/2015/mai/29_14_20_12ANEXA_la_DECIZIA_nr._870_din_21.05.2015_privind_n
umirea_comisiilor_de_concurs_pentru_posturile_didactice_vacante_sem._II_2014_2015.pdf

Alocarea locurilor la buget și taxă pentru anul universitar 2015/2016, programe de
licență și masterat
Dna. Decan prezintă numărul de locuri disponibile pentru fiecare program de studii al
facultății

(vezi

http://www.unibuc.ro/facultati/litere/:e/facultati/litere/docs/2015/mai/19_08_58_03LITERE_Re
partizarea_pe_domenii_si_specializari_ADMITERE_2015_LICENTA.pdf;
http://www.unibuc.ro/facultati/litere/docs/2015/mai/19_23_09_18LITERE_Repartizarea_pe_d
omenii_si_specializari_ADMITERE_2015_Master.pdf).
Membrii Consiliului votează în unanimitate repartizarea cifrelor de școlarizare.
Dna. conf. univ. Oana Fotache, prodecan, prezintă calendarul admiterii 2015 pentru
programele

de

licență

și

masterat

(http://www.unibuc.ro/facultati/litere/docs/2015/mai/19_15_18_49Program_admitere_iulie_20
15_2.pdf).

Diverse:

Comisia de selecție a bursierilor Erasmus se întrunește joi, 14 mai, pentru interviul
candidaților.

Departamentul de Științe ale Comunicării înaintează Consiliului, alături de recomandarea
consiliului departamentului, solicitarea de prelungire a activității dnei. prof. univ. dr. Monica
Spiridon. Membrii Consiliului votează în unanimitate pentru prelungirea activității.
Departamentul de Lingvistică înaintează Consiliului, alături de recomandarea consiliului
departamentului, solicitarea de prelungire a activității dlui. prof. univ. dr. Gh. Chivu. Membrii
Consiliului votează în unanimitate pentru prelungirea activității.

S-a votat în unanimitate prelungirea activității didactice în anul universitar 2015-2016 pentru
asist. drd. Tăbăcitu Mădălina Ramona și asist. drd. Cincora Enida, angajate la Centrul de
Studii de Românești.

Dna. conf. univ. dr. Laura Mesina, în calitate de promotor, solicită acordul Consiliului
facultății pentru încheierea parteneriatului cu Agenția Mercury 360, în vederea realizării și
depunerii proiectului POS-DRU DMI 2.1 (call 189, Stagii de practică). Perioada: 01.07.201531.12.2015; grup-țintă: 150 de studenți (licență și masterat). Domenii: Științe sociale
(specializările: Comunicare și relații publice; Sociologie); Științe umaniste și arte
(Specializările: Studii culturale; Arte vizuale).
Dna. asist. univ. dr. Anca Anton, în calitate de promotor, solicită membrilor Consiliului
acordul pentru încheierea parteneriatului cu agenția de relații publice Golin Romania
(împreună cu grupul Lowe, care are 7 agenții), compania Metro Romania și agenția de relații
publice IMAGE PR, în vederea realizării și depunerii proiectului proiectului POS-DRU DMI
2.1 (call 189, Stagii de practică). Perioada: 01.07.2015 – 31.12.2015; grup-țintă: 150 de
studenți (CRP, an I și II). Domenii: Științe sociale, specializarea Comunicare.
Membrii Consiliului își dau acordul pentru depunerea ambelor proiecte.

