PROCES-VERBAL
al ședinței Consiliului Facultății de Litere,
06 iunie 2016
Încheiat astăzi, 06 iunie a.c., în ședința Consiliul Facultății de Litere, Universitatea din
București. La ședință participă 21 de membri (dintre care 4 studenți).
Ordinea de zi a ședinței:
I. Validări prin vot:
I.1. Alegerile din Departamentul de Studii Literare, Departamentul de Științe ale Comunicării
și Departamentul de Lingvistică și calendarul pentru noi alegeri în Departamentul de Studii
Literare
I.2. Distribuția locurilor la licență și masterat pentru anul universitar 2016-2017
I.3. Planul operațional 2016 (atașat)
I.4. Completarea comisiilor de specialitate cu studenți
I.5. Validarea concursului de burse extracurriculare
I.6. Prelungiri de activitate
II. Informări către Consiliul FL:
II.1. Renovarea Amfiteatrului Bălcescu
II.2. Personal de corectare pentru concursul de admitere
II.3. Apeluri pentru concursuri de granturi UEFISCDI
II.4. Organizarea Școlii de vară
II.5. Inspecția ARACIS
III. Diverse
Domnul Decan, prof. dr. Emil Ionescu, propune ca ședința de Consiliu să înceapă cu
secțiunea a doua de pe ordinea de zi și primește acceptul membrilor pentru această succesiune
a discuțiilor.
II. 1. Renovarea Amfiteatrului Bălcescu
Domnul Decan precizează intervalul în care se va face renovarea Amfiteatrului Bălcescu:
vacanța intersemestrială din anul universitar următor, fiind necesare două săptămâni
consecutive pentru realizarea lucrărilor.
II.2. Personal de corectare pentru concursul de admitere
Domnul Decan, prof. dr. Emil Ionescu, estimează că va fi nevoie de 15 persoane pentru
concursul de admitere la specializarea Limba română – Limba străină și formulează către
directorii de departamente implicați în admitere rugămintea de a-i nominaliza pe evaluatori,
pentru a se putea valida aceste persoane la următoarea ședință de Consiliu.

Intervine dna conf. dr. Oana Murăruș, care sugerează să se urgenteze desemnarea
corectorilor, pentru a nu interfera cu agendele de vacanță ale profesorilor, fiind necesară o
mobilizare sub semnătură a acestora.
Dna prof. dr. Rodica Zafiu se interesează pentru ce perioadă ar trebui convocați profesorii
pentru corectare.
Dna Secretar șef Gabriela Dena precizează ca va fi nevoie de aproximativ o săptămână
pentru corectare.
II.3. Apeluri pentru concursuri de granturi UEFISCDI
Dl. prodecan, prof. dr. Liviu Groza, transmite câteva informații cu privire la
competițiile în derulare la UEFISCDI, precizând că a transmis către întregul corp profesoral al
FL, prin email, coordonatele paginilor web pentru pachetele complete de informații ale
competițiilor. Dl. prof. dr. Liviu Groza subliniază standardele extrem de înalte referitoare la
cercetarea științifică, pe care trebuie să le îndeplinească directorii de proiect. Totodată,
precizează intervalul în care se vor încărca pe platforma web propunerile de proiecte: 15 iunie
– 15 iulie a.c. Se lansează și către studenți invitația de a se înscrie în competițiile pentru burse
de cercetare sau pentru mobilități.
În absența unei variante tipărite, deoarece anul acesta documentele se vor înainta către
UEFISCDI în format electronic, dna prof. Rodica Zafiu se interesează cum se va proceda
pentru obținerea avizului din partea UB.
Dna conf. dr. Laura Mesina precizează că se va emite un cont de la UB, cu parolă de
acces.
II.4. Organizarea Școlii de vară
Dna lector dr. Ana Maria Teodorescu, în calitate de Director executiv al Cursurilor de
limba română, de cultură și civilizație românească, este invitată să ia cuvântul pentru a
prezenta stadiul proiectelor legate de organizarea ediției a 56-a a acestor cursuri. Dna lector
dr. Ana Maria Teodorescu estimează că vor fi între 25 și 30 de participanți, menționând că se
vor acorda 12 burse. În același timp, mulțumește colegilor care au contribuit la reușita ediției
anterioare: lectorilor de la cursurile propriu-zise de limba română și dnei conf. dr. Oana
Murăruș, Directorul onorific al școlii. Pentru ediția din 2016, se preconizează menținerea
atelierelor, cu o testare prealabilă a cursanților, care să asigure participarea eficientă la
ateliere, precum și continuarea unor conferințe sau parteneriate consacrate: Cafeneaua critică,
după-amiezele la Galeria Galateca. Vor fi inițiate noi colaborări cu: Universitatea de
Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, Fundația „Calea Victoriei” etc.
Dl. Decan subliniază că această școală de vară reprezintă un pilon reprezentativ al
internaționalizării FL, fiind o formă de tradiție, emblematică pentru FL și mulțumește dnei
lector dr. Ana Maria Teodorescu pentru efortul depus la organizarea ediției anterioare.
II.5. Inspecția ARACIS

Dl. Decan solicită detalii în legătură cu stadiul redactării documentelor și al inspecțiilor
periodice ale ARACIS. Este invitată să ia cuvântul dna lector dr. Ana Maria Teodorescu, în
calitate de Director al Centrului suport ID-IFR.
Dna lector dr. Ana Maria Teodorescu precizează că dosarul de acreditare este finalizat,
urmând să fie înaintat către UB.
Cu privire la situația dosarului de acreditare pentru Științele Comunicării, ia cuvântul dna
conf. dr. Laura Mesina, în numele dnei lector dr. Cristina Bodgan, precizând că dosarul a fost
depus pe 3 iunie și se așteaptă obținerea avizului până pe 8 iunie a.c. În problema criteriilor
ARACIS pentru masterate și școli doctorale, dna conf. dr. Laura Mesina punctează că acestea
nu au fost emise, școlile doctorale urmând să intre într-un proces de reevaluare, după o nouă
metodologie. Dna conf. Mesina face și o observație legată de termenul de finalizare a
documentației pentru ARACIS, care a fost fixat pentru luna mai inițial, intervenind modificări
ulterioare de date, comunicate de către UB.
Dl. Decan remarcă seriozitatea cu care s-a lucrat la redactarea tuturor documentelor pentru
ARACIS.
Pentru toate aspectele menționate la punctul II (subpunctele 1 – 5) există susținere unanimă
din partea membrilor Consiliului.
Se trece la discutarea aspectelor de la punctul I de pe ordinea de zi și se începe dezbaterea
într-o ordine ușor modificată.
I. 3. Planul operațional 2016
Propunerea de Plan operațional pentru 2016 a fost transmisă anterior membrilor
Consiliului FL, prin email, spre consultare. Dl. Decan solicită să se intervină cu sugestii,
întrebări sau observații pe marginea acestui document. În același timp, reliefează un aspect
asumat ca prioritar din acest Plan: relansarea activității la „Centrul de Studii Românești” prin
organizarea unei sesiuni de românistică la sfârșitul lunii septembrie (29 septembrie –
1 octombrie 2016), prin publicarea revistei Centrului și prin relansarea ideii unui masterat de
românistică.
Planul operațional pe 2016 este votat în unanimitate.
Dna conf. dr. Oana Murăruș ia cuvântul pentru a face unele precizări cu privire la
organizarea conferinței de românistică, menționând numărul de invitații lansate, lectorii celor
patru conferințe plenare, precum și tematica generală a dezbaterilor.
Dl. Decan îi informează pe membrii Consiliului despre stadiul dezbaterilor referitoare la
masteratele didactice desfășurate la nivelul UB, anunțând că urmează o întâlnire între
facultăți.
I.1. Alegerile din Departamentul de Studii Literare, Departamentul de Științe ale
Comunicării și Departamentul de Lingvistică și calendarul pentru noi alegeri în
Departamentul de Studii Literare
Dl. conf. dr. George Ardeleanu prezintă rezultatele alegerilor de la Departamentul de
Studii Literare, precizând că niciun candidat dintre cei trei înscriși (conf. dr. Paul Cernat,

lect. dr. Sebastian Vlad Popa, lect. dr. Iulian Băicuș) nu a obținut numărul necesar de voturi
pentru a fi validat la Consiliul Departamentului.
În această situație, dl. Decan precizează că este necesară reluarea alegerilor, potrivit unui
nou calendar.
Pentru Departamentul de Lingvistică, informarea este făcută de dna prof. dr. Rodica
Zafiu, în calitate de Director al acestui departament, care precizează că dna prof. dr. Andra
Vasilescu a fost votată cu 15 voturi pentru (din cele 21 de persoane prezente), ca membră a
Consiliului Departamentului de Lingvistică.
Pentru Departamentul de Științe ale Comunicării, în vederea desemnării unui nou
director, dintre candidații înscriși (conf. dr. Alexandra Crăciun și conf. dr. Constantin
Popescu) a fost validat dl. conf. dr. Constantin Popescu, cu 13 voturi pentru (la 22 de persoane
prezente), dna conf. dr. Crăciun retrăgându-se înainte de a se vota.
Dl. Decan propune noul calendar pentru alegeri la departamentele cu invalidări. Se
votează în unanimitate pentru noul calendar și pentru validarea dnei prof. dr. Andra Vasilescu.
I.2. Distribuția locurilor la licență și masterat pentru anul universitar 2016-2017
Dl. prodecan, conf. dr. Cristian Moroianu, îi informează pe membrii Consiliului în legătură
cu cifrele de școlarizare pentru FL, aprobate prin Ordin M.E.N.C.Ș.:
-

Licență – 496 de locuri (finanțate de la buget), cu 6 locuri pentru minoritatea romă,

-

Masterat – 315 locuri (finanțate de la buget), cu 3 locuri pentru minoritatea romă.

Dl. conf. dr. Cristian Moroianu avansează următoarea propunere de repartizare a locurilor:
Licență
- Limba română – Limba străină: 201 locuri (2 locuri pentru minoritatea romă),
- Etnologie – 45 de locuri (1 loc pentru minoritatea romă),
- SID – 50 de locuri (1 loc pentru minoritatea romă),
- CRP – 70 de locuri,
- SE – 70 de locuri (1 loc pentru minoritatea romă),
- AMS – 60 (1 loc pentru minoritatea romă).
Masterat
- există 3 locuri pentru minoritatea romă, care vor fi repartizare în funcție de solicitări,
- Studii literare – 30 de locuri,
- Teoria și practica editării – 35,
- Studii avansate în lingvistică – 15,
- Didactici ale disciplinelor filologice – 35,
- Cultură și civilizație ebraică – 10,
- Etnologie, antropologie culturală și folclor – 20,
- Cultură și politică în context european – 15,
- Societate, multimedia, spectacol – 15,
- Teoria și practica imaginii – 15,

- Modele de comunicare și relațiile publice – 25,
- Consultanță și expertiză în publicitate – 35,
- Gestionarea informației – 30,
- Managementul informației și al documentelor – 35.
Cifrele de școlarizare sunt votate cu 20 de voturi pentru și o abținere.
I.4. Completarea comisiilor de specialitate cu studenți
În vederea asigurării unei reprezentări a studenților la nivelul comisiilor de specialitate ale
FL, dl. Decan propune extinderea numărului inițial de membri. Se avansează următoarele
modificări:
-

Comisia de etică: Aureliu Perdeleanu,

-

Comisia pentru asigurarea calității: Eliza Hussar,

-

Comisia de studii: Ioana Stegaru,

-

Comisia pentru probleme studențești: Alexandru Fieroiu,

-

Comisia pentru cercetare științifică: Eliza Coroamă.

Nominalizările sunt votate în unanimitate de către membrii Consiliului FL.
I.5. Validarea concursului de burse extracurriculare
Dl. Decan anunță cei trei câștigători ai competiției pentru bursele extracurriculare de la
Biroul studențesc: Ioana Stegaru, Corina Mingote și Pogar Adrian. Totodată, precizează că
este necesar să se prezinte o dare de seamă către Consiliul FL, în vederea evaluării
randamentului activității de la Biroul studențesc.
Dl. asistent dr. Bogdan Tănase intervine pentru a-i felicita pe studenți pentru activitatea
depusă până la acel moment și propune să se desemneze un student care să se ocupe de
problemele specifice masteratelor și școlii doctorale.
Câștigătorii burselor extracurriculare sunt validați în unanimitate.
I.6. Prelungiri de activitate
Se fac următoarele propuneri de prelungire a activității:
Departamentul de Studii Literare: asistent drd. Dumitrescu Laura Ioana, asistent drd. Eichel
Roxana,
CSR: asistent drd., Cincora Enida, asistent drd. Cojocaru Valentina, asistent drd. Dincă
Roxana Magdalena, asistent dr. Ionescu Mihaela, asistent drd. Niculescu Oana Elena,
CESI: lector dr. Ciocan Cristinel, lector dr. Deaca Valeriu Mircea, lector dr. Bibiri Mihaela
Raluca.
Propunerile sunt acceptate cu unanimitate.
Dna conf. dr. Laura Mesina avansează propuneri de prelungire a activității pentru doi
profesori asociați de la Școala Doctorală „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”: prof. dr. Sorin

Alexandrescu și lector dr. Laura Marin, în vederea continuării activității didactice în regim de
plata cu ora.
Se supune la vot și se acceptă unanim.
III.

Diverse

Dl. Decan propune ca Centrul de Lingvistică computațională să poarte numele
academicianului Solomon Marcus, pentru a onora memoria distinsului savant.
Membrii Consiliului sunt de accord în unanimitate.
Dl. Conf. dr. George Ardeleanu îi nominalizează pe studenții premiați la Colocviul
Național Studențesc „Mihai Eminescu” din acest an, organizat de Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza”, care au obținut premii și mențiuni importante, precum și pe cei premiați la
Colocviul național universitar de literatură contemporană de la Brașov.
Nominalizările sunt primite cu felicitări și aplauze.
Dl. prodecan Cristian Moroianu o menționează pe dna conf. dr. Oana Fotache Dubălaru,
care a obținut Distincția de Profesor Bologna, pe 4 iunie 2016, la Univ. „1 Decembrie 1918” din
Alba Iulia.

Ședința Consiliului FL este închisă.

Întocmit de lector dr. Gabriela Biriș

