Proces-verbal
al ședinței Consiliului Facultății de Litere,
9 mai 2016
Încheiat astăzi, 9 mai 2016, în ședința Consiliului Profesoral al Facultății de Litere,
Universitatea din București. La ședință participă 28 de membri (dintre care 7 studenți).
Ședința de Consiliu este condusă de prof. dr. Emil Ionescu, Decanul Facultății de Litere.
Dl. Decan anunță că înainte de a se trece la ordinea de zi a prezentei ședințe are loc întâlnirea
cu echipa managerială a UB, prezentându-i pe fiecare dintre membrii acestei echipe: dl.
Rector, prof. dr. Mircea Dumitru, domnii prorectori, prof. dr. Romiță Iucu-Bumbu, prof. dr.
Magdalena Iordache Platis, prof. dr. Laurențiu Leuștean, prof. dr. Laurențiu Vlad, conf. dr.
Constantin Mihailciuc, prof. dr. Liviu Papadima, și Președintele Senatului, prof. dr. Marian
Preda.
În continuare, membrii Consiliului FL sunt invitați să ia cuvântul și să adreseze întrebări
echipei manageriale. Prima persoană care intervine cu întrebări pentru dl. prorector, prof. dr.
Laurențiu Vlad, responsabil cu patrimoniul, este dl. Decan care se interesează de rezolvarea
deficitului de spațiu pentru procesul didactic de la FL, menționând că a solicitat deja două
amfiteatre și patru săli de seminar, cu ocazia ședinței de la Sinaia a Consiliului de
Administrație (1-3 aprilie 2016). Dl. prorector, prof. dr. Laurențiu Vlad, precizează că acest
deficit se va putea soluționa în 2-3 ani, prin finalizarea noii clădiri a Rectoratului, în prezent
în construcție, ce are prevăzute spații de învățământ pe două nivele. O altă soluție ar fi
amenajarea subsolului FL.
Dl. Rector precizează că întâlnirea de la FL, ca de altfel toate întâlnirile cu membrii
Consiliilor celorlalte facultăți ale UB, vizează simplificarea procedurilor administrativbirocratice, care însoțesc partea de cercetare științifică, programele de studiu sau finanțarea.
Dl. Rector subliniază necesitatea de a construi noi spații de învățământ, în condițiile în care
UB s-a dezvoltat foarte mult după 1989. Dl. Rector este de părere ca FL să funcționeze și în
continuare în clădirea-simbol, emblematică pentru învățământul filologic românesc, pe care o
deține în pezent.
Dl. prof. dr. Ion Bogdan Lefter, în calitate de conducător al Școlii doctorale a FL, solicită
sprijinul echipei manageriale a UB, subliniind importanța FL în contextul UB: facultate
fondatoare, formatoare a unor intelectuali de marcă pentru cultura română, multiple
specializări oferite studenților etc.
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Dl. Președinte al Senatului UB, prof. dr. Marian Preda, susține o abordare holistică,
solidară între facultățile UB, precizând, totodată, că FL are perspectiva unui excedent
financiar în viitor, dat fiind numărul mare de studenți și diversitatea specializărilor.
Intervine dl. Prorector, prof. dr. Liviu Papadima, pentru a puncta situația particulară a FL:
nu dispune de facto de o finanțare în acord cu dubla specializare, pe care o asigură studenților
săi.
Dl. Prorector, prof. dr. Romiță Iucu-Bumbu, precizează că această situație a subfinanțării
facultăților cu dublă specializare se poate rectifica doar printr-un ordin ministerial.
Dna prof. dr. Rodica Zafiu solicită nuanțarea propunerii Consiliului de Administrație al
UB de a nu se mai scoate la concurs posturi de asistent pe perioadă determinată, pentru
situația particulară de la Anul pregătitor, unde există multe cazuri de acest tip.
Dl. prof. dr. Ion Bogdan Lefter semnalează neconcordanța între tendința de a evolua înspre
transdisciplinaritate a cercetărilor din ultimii ani și imposibilitatea de a încadra din punct de
vedere administrativ-birocratic, în domeniul filologiei, tezele de abilitare în domeniul
folclorului, antropologiei, studiilor culturale, științelor comunicării etc.
Dna Prodecan, lector dr. Cristina Bogdan, ridică problema financiară a direcționării către
UB a unui procent (30%) din taxele de participare la manifestări științifice, interesându-se
dacă este obligatoriu să fie plătit acest procent. Dl. Director General Adrian Albu afirmă că
pentru manifestările științifice acest procent nu trebuie perceput, iar dl Prorector Liviu
Papadima recomandă trecerea taxelor de participare prin Asociația Alumnilor.
Prof. dr. Rodica Zane ia cuvântul pentru a clarifica situația profesorilor pensionați care
solicită prelungirea activității, propunând o nuanțare a fiecărei situații pentru fiecare facultate
în parte.
Dl. Rector susține discutarea fiecărui caz punctual, la nivel de facultate, cu condiția
echilibrării financiare între concursurile de angajare și pensionări.
Dna Prodecan, conf. dr. Cristina Popescu, solicită clarificări cu privire la elaborarea
statelor de funcții pentru cazurile de prelungire a activității (referitoare la plata profesorilor
pensionați din post de conferențiar sau de profesor).
Dl. Prorector, prof. dr. Laurențiu Leuștean, în calitate de responsabil cu cercetarea
științifică, informează asupra modificării formularului de deplasare externă, votat într-un nou
format, cu scopul simplificării administrative.
Dl. Prodecan, prof. dr. Liviu Groza, abordează problema certificării pentru profesia
didactică, care nu se mai face în facultățile de profil, potrivit unui ordin ministerial recent. La
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FL există un masterat de didactică a specializării filologice aflat în imposibilitatea de a
certifica pentru profesia didactică.
Dl. Rector precizează că acest aspect a fost abordat și la Facultățile de Chimie, Fizică și
Matematică, invitând FL să se alăture dialogului, cu perspectiva lansării unui program la
nivelul UB.
Dl. Prorector, prof. dr. Romiță Iucu-Bumbu, precizează contextul mai larg al acestui
aspect: discuții la nivelul Ministerului Educației, la nivel de ONG, cu participarea unor
experți din sociologie, pedagogie etc. În același timp, își afirmă susținerea pentru un masterat
în zona de profesionalizare.
Domnul Decan închide secțiunea dedicată aspectelor administrative, mulțumind echipei
manageriale a UB pentru participarea la ședința de Consiliu a FL.
Se trece la ordinea de zi propriu-zisă a ședinței:
1. validarea comisiilor de licență și masterat pentru toate programele de studii;
2. informare referitoare la concursul de burse ERASMUS;
3. discutarea includerii unor membri supleanți la comisia de contestații pentru
concursurile didactice;
4. diverse.
1. Validarea comisiilor de licență și masterat pentru toate programele de studii
Dl. Prodecan, prof. dr. Liviu Groza, menționează că au fost avansate schimbări în
componența comisiilor de licență și masterat și constată că există unanimitate în susținerea
acestei componențe (după ce directorii de departamente au primit, spre validare, listele cu
comisiile).
2. Informare referitoare la concursul de burse ERASMUS
Dl. Prodecan, lector dr. Cătălin Constantin, prezintă rezultatele concursului: au existat 15
burse/locuri pentru care s-au înscris 25 de studenți în concurs, unul a fost descalificat de la
început.
Cu privire la acest concurs, dna conf. dr. Camelia Ușurelu, președinta comisiei de selecție
(care, din motive de sănătate, nu a putut fi prezentă la această ședință a Consiliului FL) a
semnalat două aspecte:
-

scăderea mediei de admitere de la 8.50 la 8.00 a adus în fața comisiei studenți cu o
pregătire profesională mai slabă;
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-

neconcordanță între nivelul de limbă menționat în certificatele lingvistice ale
candidaților (obținute de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine) și cunoștințele
probate la interviu.

Dna prof. dr. Rodica Zane propune soluția schimbării regulamentului de concurs,
sugerând un punctaj mai mare pentru interviu (eventual, însoțit și de o probă scrisă în limba
străină).
3. Comisii de concurs pentru posturile didactice
Dna prodecan, conf. dr. Cristina Popescu, abordează problema includerii membrilor
supleanți, informând că trebuie să existe doi membri supleanți la comisia de contestații,
pentru a se evita eventuale blocaje în derularea concursurilor. Se votează în unanimitate.
4. Diverse
a. Dl. Prodecan, prof. dr. Liviu Groza, solicită votul membrilor Consiliului FL pentru
acordarea unei burse extracuriculare de 500 de lei dlui Cosmin Tudorache (student
CRP, anul I), care va prelua întreținerea paginii web a FL din luna octombrie 2016, în
locul actualei persoane care administrează pagina, dra Cristina Nicolae. Se votează în
unanimitate.
b. Dl. Prodecan, prof. dr. Liviu Groza, solicită votul pentru bursele extracuriculare ce
vor fi acordate conducerii Biroului studenților (un director și doi membri), care va
funcționa la nivelul FL începând cu data de 1 octombrie 2016. Se votează în
unanimitate.
c. Dl. masterand Alexandru Fieroiu precizează că acest birou se va ocupa de aspecte
privind cazarea, relația studenților cu Rectoratul etc., potrivit unei metodologii
concepute împreună cu conducerea FL. Se votează în unanimitate acordarea celor trei
burse, cuantumul lor urmând a fi stabilit ulterior.
d. Dl. Prodecan, prof. dr. Liviu Groza, prezintă solicitarea dlui conferențiar univ. dr.
Cristian Moroianu (Departamentul de Lingvistică) de a i se aproba scutirea de la plata
taxei pentru înscrierea în procesul de abilitare. Consiliul Facultății de Litere a votat în
unanimitate în favoarea acestei solicitări.
e. Dl. Prodecan, prof. dr. Liviu Groza, prezintă solicitarea dlui asistent univ. dr. Valentin
Perciun (Departamentul de Științe ale Comunicării) de a i se aproba prelungirea
activității didactice până la încheierea anului universitar 2015-2016, dat fiind că în
data de 10 mai 2016 împlinește vârsta legală de pensionare. Ținând cont de
necesitatea finalizării procesului didactic și de evaluare, precum și de includerea dlui
asistent univ. dr. Valentin Perciun (în calitate de secretar) în comisiile pentru
finalizarea studiilor de licență, Consiliul Facultății de Litere a votat în unanimitate
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pentru prelungirea contractului de muncă al dlui asistent univ. dr. Valentin Perciun
până la încheierea anului universitar 2015-2016.
f. Dna prof. dr. Rodica Zafiu se interesează de data la care se va organiza BEST Letters
Colloquia în acest an.
Intervine dna conf. dr. Laura Mesina, care precizează datele de organizare ale acestei
manifestări studențești: 28-29 octombrie a.c. Urmează să fie transmis apelul și postat
pe site-ul Facultății de Litere.
Ședința Consiliului FL este închisă.
Întocmit de lector dr. Gabriela Biriș
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