Proces Verbal
încheiat în ședința Consiliului Facultății de Litere,
7 noiembrie 2016
Ordinea de zi a ședinței
1. Informări
1.1 Informare privind restituirea salariilor din perioada 2008-2011
1.2 Informare privind noile standarde ARACIS
1.3 Informare privind Conferința Departamentului de Științe ale Comunicării
1.4 Informare referitoare la BEST Letters Colloquia și la Colocviul Universității „Lucian
Blaga” din Sibiu
1.5 Propunere pentru constituirea Comisiei de Disciplină referitoare la cazul dlui lect. dr.
Adrian Stoicescu.

2. Vot
2.1. Organigrama Facultății de Litere
2..2. Calendar alegeri Centrul de Studii Românești (CSR)
2.3. Bursă extracurriculară responsabil PR
2.4. Gradații de merit pentru Departamentul de Științe ale Comunicării (eliberate prin
demisia lect. dr. Raluca Moise și pensionarea prof. dr. Adina Berciu)

3. Diverse
1.1. Decanul Facultății de Litere, prof. dr. Emil Ionescu, îi anunță pe membrii CFL că,
într-un interval de 5 ani, vor fi returnate drepturile salariale reținute în perioada 2008-2011,
așa cum s-a precizat în ședința Consiliului de Administrație al Universității din București. Se
discută despre modalitățile de eșalonare din această perioadă. Au intervenții prorectorul
Universității din București, domnul prof. dr. Liviu Papadima, precum și doamna conf. dr.
Elena Ionescu.

1.2. În cadrul acestui punct aflat pe ordinea de zi, sunt anunțate noile criterii ARACIS.
Domnul decan pledează pentru armonizarea intereselor Facultății de Litere cu cele ale
Facultății de Științe ale Educației. Se menționează că Departamentul de Studii Lingvistice a
avut un punct de vedere care a fost deja transmis ARACIS-ului. Intervin mai mulți membri ai
CFL.
Conf. dr. George Ardelean, directorul Departamentului de Studii literare, consideră că
numărul mare al orelor de practică pe semestru ale ciclului de licență creează probleme legate
de repartiția studenților în cadrul instituțiilor partenere. Se apreciază că există riscul ca
relațiile cu acele instituții stabilite pentru ciclul masteral ar putea avea de suferit.
Doamna prof. dr. Rodica Zafiu, directorul Departamentului de Lingvistică, amintește
că practica studențească este necesară, dar ea ar trebui să fie integrată în viitor în normele
unor coordonatori de practică pentru specializarea Lb. Română-o lb. străină.
Doamna conf. dr. Ioana-Valentina Murăruș propune ca anumite activități utile
Facultății de Litere (elaborarea unor fișe bibliografice, de exemplu) să fie considerate drept
practică.
Domnul decan, prof. dr. Emil Ionescu, anunță că dorește să aibă discuții pentru
rezolvarea situației, în următoarele săptămâni, cu directorii departamentelor facultății sau cu
persoane desemnate de ei în acest sens.
Domnul prorector, prof. dr. Liviu Papadima, menționează că Facultatea de Sociologie
are aceleași efective mari de studenți, dar a reușit să se organizeze eficient în privința
practicii. Domnul lect. dr. Miroslav Tașcu-Stavre precizează că persoanele care coordonează
practica au o mare responsabilitate și, de aceea, orele acestea ar trebui normate separat.
Doamna prof. dr. Rodica Zafiu este de părere că, în privința practicii, creditele nu ar trebui să
intre în calcul.
1.3. Informări ale evenimentelor petrecute în Facultatea de Litere, în ultimul interval.
Doamna conf. dr. Cristina Bogdan, prodecan al Facultății de Litere, prezintă succint
Conferința internațională a Departamentului de Științe ale Comunicării, cu tema „Teritorii,
granițe, comunități. Reconfigurări identitare într-o lume (dis)continuă”, desfășurată în
perioada 4-5 noiembrie 2016. Au participat cercetători, cadre didactice, doctoranzi și
masteranzi din 12 țări și 10 centre universitare din România. În cadrul conferinței, au fost
lansate volumele ediției 2015 (axa 1, vol. 1 – „Călători și călătorii. A privi, a descoperi –
Incursiuni în istorie și artă”, respectiv vol. 2 – „Călători și călătorii. A privi, a descoperi –
Incursiuni în literatură și antropologie”; axa 3, vol. „Călătoria cărții”), toate trei publicate la
Editura Universității din București, în anul 2016. Li se mulțumește colegilor din facultate
care au participat, precum și reprezentanților în CFL ai departamentelor reprezentate (Studii
Literare, Studii Culturale, Studii Lingvistice, Studii Ebraice) la colocviul Departamentului de
Științe ale Comunicării.
1.4. Doamna conf. dr. Cristina Bogdan rezumă, de asemenea, activitățile din cadrul
colocviului studențesc Best Letters Colloquia, desfășurat în Facultatea de Litere în
perioada 28-29 octombrie 2016. Organizatorul principal al evenimentului, dna conf.
dr. Laura Mesina, nu a putut fi prezentă la ședința Consiliului FL, de aceea a delegat-o
pe dna conf. dr. Cristina Bogdan să prezinte colocviul. Evenimentul s-a aflat la cea

de-a treia ediție și s-a bucurat de prezența a 90 de participanți din 8 centre
universitare. Câștigătorii premiilor acordate la această ediție au provenit din mai
multe centre universitare, Marele Premiu revenind unui participant din partea
Centrului de Excelență în Studiul Imaginii din Facultatea de Litere.
Domnul conf. dr. George Ardelean a prezentat rezultatele studenților Facultății de
Litere obținute la ediția a XVIII-a a Colocviului internațional „Lucian Blaga” de la Sibiu. Din
partea facultății noastre au participat patru studenți și au fost obținute trei premii I. În prima
parte a pregătirii pentru colocviu, studenții au fost coordonați de asist. dr. Ștefan Firică, iar, în
cea de-a doua, de conf. dr. George Ardelean, care i-a și însoțit la evenimentul de la Sibiu. Se
insistă asupra continuității prezenței la colocviile studențești din țară (în special la cele două
conferințe cu tradiție, Colocviul „Lucian Blaga” de la Sibiu și Colocviul „Mihai Eminescu”
de la Iași).
1.5 Se discută pe marginea documentului privind conduita domnului lect. dr. Adrian
Stoicescu.
Domnul decan menționează că Rectoratul Universității din București a cerut să fie
urmată o anumită procedură care presupune existența unui document redactat și aprobat de
membrii CFL. Acest document a fost elaborat și este citit pentru informarea tuturor
membrilor Consiliului Facultății de Litere prezenți la ședința din 7 noiembrie 2016.
Procesul Verbal cu semnătura membrilor Consiliului (28 de participanți, dintre care 4
studenți) va fi atașat textului prezentului Proces Verbal.
Având în vedere gravitatea precedentelor în cazul amintit, membrii CFL au votat cu
27 de voturi pentru și o abținere constituirea unei comisii de disciplină. Se solicită
Comisiei de Disciplină să dispună o sancțiune mai mare decât cea pe care o pot acorda
membrii CFL (avertisment și tăierea salariului), în conformitate cu gravitatea situației.
2.1. Membrii CFL votează în unanimitate organigrama facultății.
2.2. Este propus Calendarul alegerilor la Centrul de Studii Românești:
21-25 noiembrie 2016: depunerea candidaturilor;
28 noiembrie-2 decembrie 2016: studierea dosarelor de către membrii CFL;
5 decembrie 2016: alegerea directorului CSR în cadrul ședinței CFL.
Calendarul este votat în unanimitate.
2.3. Este propusă acordarea unei burse extracurriculare în valoare de 1000 RON, începând cu
data de 1 octombrie 2016, dlui Bogdan Dumitru, student în anul I la Masteratul de Modele
de Comunicare și Relații Publice și responsabil RP al Facultății de Litere. Membrii CFL
votează în unanimitate.
2.4. Se anunță vacantarea a două gradații de merit din cadrul Departamentului de Științe ale
Comunicării (una rezultată prin demisia doamnei lect. dr. Raluca Moise, cealaltă prin ieșirea
la pensie a doamnei prof. dr. Adina Berciu). Se propune redistribuirea acestora conform
criteriilor de selecție recomandate de Universitatea din București. Membrii CFL votează în
unanimitate.

3. Domnul prof. dr. Cristian Moroianu, prodecan al Facultății de Litere, anunță că doamna
conf. dr. Nina Vîrgolici, director al Departamentului de Studii Administrative, solicită
schimbarea denumirii departamentului pe care îl conduce în Departamentul de Asistență
Managerială și Administrativă. Doamna conf. dr. Nina Vîrgolici precizează că domeniul
de studii va rămâne același, schimbarea fiind necesară deoarece specializarea este
confundată cu una de studii medii. Membrii CFL votează în unanimitate.
7. 11. 2016

Întocmit de lect. dr. Silvia Barutcieff

