Proces-verbal
Încheiat astăzi, 25.07.2016, în ședința Consiliului Facultății de Litere
La ședință participă 32 de membri ai Consiliului (26 profesori și 6 studenți).
Prof. dr. Emil Ionescu, Decanul Facultății de Litere, prezintă ordinea de zi a ședinței:
I. Probleme de supus la vot:
1. Rezultatele concursurilor didactice.
2. Modificarea condițiilor de înscriere la concursul pentru postul de asistent pe perioadă
nedeterminată.
3. Rezultatele votului din Departamentul de Studii Literare și din Departamentul de Științe ale
Comunicării.
II. Informări:
1. Informare asupra întocmirii statelor de funcțiuni.
2. Informare asupra proiectelor de masterat didactic.
3. Prezentarea stadiului actual al admiterii la programele de licență și de masterat.
III. Diverse, la care se adaugă:
 Supunerea la vot pentru mandatarea decanului pentru a reprezenta facultatea în
discuțiile pe care Universitatea din București le va avea cu o organizație neguvernamentală
„Miliția spirituală”.
Prof. dr. Emil Ionescu informează Consiliul în legătură cu un masterat didactic
organizat în facultățile de profil, masterat care să fie recunoscut de minister. La discuțiile
legate de acest masterat au participat din partea facultății noastre prof. dr. Emil Ionescu, conf.
dr. Ioana-Valentina Murăruș și conf. dr. Florentina Sâmihăian.
Conf. dr. Ioana-Valentina Murăruș informează Consiliul în legătură cu discuțiile
preliminare avute cu profesorii de la masteratul DDF și în legătură cu discuțiile avute ulterior
cu reprezentanții facultăților din Universitate unde se predau științe exacte. Reprezentanții
facultății noastre și cei din Facultatea de Filosofie au aderat la grupul reprezentanților din

facultățile unde se predau științe exacte. Propunerea făcută de reprezentanții facultății noastre
este ca masteratele didactice să se organizeze în facultăți, dar cu colaborarea profesorilor de la
Facultatea de Psihopedagogie. Alte puncte comune: organizarea masteratului didactic după un
model bine stabilit, compatibil, în ceea ce privește facultatea noastră, cu planurile de
învățământ ale Facultății de Limbi și Literaturi Străine.
Se vor face cursuri de psihopedagogie numi în proporție de 25%, masteranzii putând
alege cursuri opționale din mai multe module în proporție de 25%, atât din pachetele oferite
de Facultatea de Litere, cât și din pachetele oferite de Facultatea de Limbi și Literaturi
Străine. Restul de 50% îl reprezintă cursurile de specialitate din fiecare facultate. Discuțiile se
vor finaliza în toamnă, deoarece la ședințele de lucru ale reprezentanților facultăților din
Universitatea din București nu au participat și reprezentanții Facultății de Psihopedagogie.
Prof. dr. Carmen Mușat propune ca profesorii Facultății de Psihopedagogie să predea
cursurile în facultatea noastră, prin urmare, masteranzii să nu fie obligați să se deplaseze în
Facultatea de Psihopedagogie.
Prof. dr. Caius Dobrescu își exprimă temerea că un astfel de masterat va submina
celelalte masterare. Prof. dr. Emil Ionescu explică faptul că masteranzii de la celelalte
masterate pot urma modulul psihopedagogic de la masteratul de profil. Acest lucru este
posibil în cadrul legistaliv actual.
Prof. dr. Carmen Mușat consideră că este necesar ca unele dintre masterate să nu fie
obligate să funcționeze cu un număr mare de masteranzi, pentru că există și masteranzi care
nu doresc să predea în învățământ, ci să facă cercetare.
Prof. dr. Emil Ionescu informează Consiliul în legătură cu realizarea statelor de
funcțiuni. Conf. dr. Cristina Popescu, prodecan al Facultății de Litere, informează Consiliul în
legătură cu condițiile impuse de Rectorat: posturile vor fi încărcate cu două ore convenționale;
posturile vacante ce se vor scoate la concurs vor avea aceeași încărcătură ca și posturile
normale; posturile vacante ce nu se vor scoate la concurs vor avea 15-16 ore convenționale;
semestrul II pentru anul III licență și anul II master sunt normate cu 10 săptămâni; plata cu ora
se va face la nivel de lector (fără spor de stabilitate), iar colaboratorilor externi li se poate da
la suplinire doar o astfel de normă.
Profesorii universitari care s-au pensionat anul acesta, dar și cei pensionați anul trecut,
vor fi plătiți la nivelul unui conferențiar, dar postul va fi încărcat cu 15-16 ore. Seminarele
sunt susținute de doctoranzi oricând este posibil. Numărul de studenți consemnat în procesulverbal realizat la întâlnirea cu dl. prorector Laurențiu Vlad este:
- circa 80 de studenți / serie;
- circa 25 de studenți / grupă licență;
- circa 10 studenți / grupă masterat.,

Acest tip de normare a dus la micșorarea numărului de posturi din statele de funcțiuni.
Singura secție unde numărul de posturi a crescut este Etnologia, care va școlariza anul acesta
studenți în anul I.
Lect. dr. Miroslav Tașcu-Stavre cere lămuriri cu privire la obligația cadrelor didactice
de a efectua 2 ore în plus. Conf. dr. Ioana-Valentina Murăruș îi explică că încărcarea normelor
cu un număr de ore este stipulată în lege.
Conf. dr. Cristian Moroianu informează Consiliul asupra concursului de admitere, care
este în plină desfășurare. Numărul candidaților a scăzut în medie cu 300 de candidați în
comparație cu anul trecut. În prezent sunt înscriși 1284 de candidați, care își vor confirma
locurile pe care au fost admiși în zilele următoare.
Decanul propune supunerea la vot a rezultatelor concursurilor didactice. Președinții
comisiilor de concurs prezintă situația fiecărui candidat.
1. Departamentul de Studii Literare: la concursul pentru ocuparea postului de lector
universitar, poz. 31 (durată nedeterminată), s-au prezentat 4 candidați: BUCUR Minodora,
MARCUS Virginia, NEAGOE George Florian, PRICOP Lucian Florin. Candidata MARCUS
Virginia nu s-a prezentat la probele concursului. În urma concursului, niciunul dintre cei trei
candidați nu au obținut un punctaj mai mare de 80, fiind declarați respinși. Rezultatele
complete ale concursului sunt următoarele:
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Membrii Consiliului validează în unanimitate rezultatul concursului de la
Departamentul de Studii Literare.
2. Departamentul de Lingvistică: la concursul pentru ocuparea postului de profesor

universitar, poz. 7 (durată nedeterminată), unicul candidat înscris în concurs, Cristian
Moroianu, a fost declarat admis, cu 100 de puncte. La concursul pentru ocuparea postului de
profesor universitar, poz. 9 (durată nedeterminată), candidata Ștefănescu Ariadna Paula Domnica
a fost declarată admisă, cu 100 de puncte.
Pentru ocuparea postului de asistent universitar poz. 34 (durată nedeterminată),
candidata Mădălina Ramona Tăbăcitu, a fost admisă cu 99,25 puncte, iar pentru postul de
asistent universitar, poz. 35 (durată nedeterminată), candidata Andreea-Victoria Grigore a fost
admisă cu 84,00 puncte.
Membrii Consiliului validează în unanimitate rezultatele concursurilor de la
Departamentul de Lingvistică.
3. Departamentul de Științe ale Comunicării: la concursul pentru ocuparea postului de
conferențiar universitar, poz. 12 (durată nedeterminată), s-a prezentat un singur candidat,
Cristina Mădălina Bogdan. În urma concursului, candidata a fost declarată admisă, cu 99,50
puncte.
Pentru ocuparea postul de lector universitar, poz. 33, din Departamentul de Științe ale
Comunicării, s-a înscris un singur candidat, Simona Fortin Bălănoiu. Candidata a fost
declarată admisă cu 100 de puncte.
Membrii Consiliului validează în unanimitate rezultatul concursului de la
Departamentul de Științe ale Comunicării.
4. Departamentul de Studii Culturale: la concursul pentru ocuparea postului de profesor
universitar, poz. 4 (durată nedeterminată), unicul candidat înscris, Andrei Șiperco, a fost
declarat admis cu 92,50 puncte.
Membrii Consiliului validează în unanimitate rezultatul concursului de la
Departamentul de Studii Culturale.
5. Departamentul de Științe Administrative: la concursul pentru ocuparea postului de
profesor universitar, poz. 2 (durată nedeterminată), s-a înscris un singur candidat, Elena
Tîrziman. Aceasta a fost declarată admisă cu 100 de puncte.
Pentru ocuparea postului de lector universitar, poz. 10 (durată nedeterminată), s-a
înscris un singur candidat, Ioana Alexandra Vasiloiu. Aceasta a fost declarată admisă cu 87,
75 puncte.
Membrii Consiliului validează în unanimitate rezultatul concursului de la
Departamentul de Științe Administrative.

Pentru concursul de lector universitar, poz. 31 din cadrul Departamentului de Studii
Literare s-a depus o contestație de către candidatul Lucian Florin Pricop. Contestația a fost
respinsă de către membrii comisiei de contestație.
Se prezintă procesul de alegere a unui candidat în Consiliul Facultății de Litere din
partea Departamentului de Studii Literare. S-a depus o singură candidatură, lect. dr. Ioana
Cristina Dima. Candidata a fost aleasă în unanimitate de către membrii Departamentului de
Studii Literare.
Se prezintă procesul de alegere a unui membru al Departamentului de Științe ale
Comunicării pentru Consiliul Departamentului. S-a depus o singură candidatură conf. dr.
Constantin Popescu. Candidatul a fost ales în unanimitate de către membrii Departamentului
de Științe ale Comunicării.
Membrii Consiliului au validat în unanimitate rezultatul celor două procese de alegeri.
Decanul prezintă situația posturilor de asistent ce se vor scoate la concurs, unde,
pentru înscriere, nu mai este suficientă o adeverință pentru susținerea doctoratului, ci este
necesară diploma de doctor. Se supune la vot necesitatea prezentării diplomei de doctor a
candidatului la concursul pentru ocuparea unui post de asistent pe perioadă nedeterminată. Se
votează în unanimitate.
Prof. dr. Ion Bogdan Lefter propune ca scoaterea unui post de asistent pe perioadă
nedeterminată să depindă de hotărârea facultății. Conf. dr. Ioana-Valentina Murăruș explică
faptul că Consiliul de Administrație poate respinge scoaterea la concurs a posturilor de
asistent.
Decanul informează Consiliul despre organizația nonguvernamentală „Miliția
spirituală”, care a câștigat un proiect de amenajare a curții interioare a Universității. Despre
acest proiect câștigat nu a fost informată Universitatea. Prof. dr. Carmen Mușat consideră că
un spațiu care este în proprietatea Universității nu poate constitui subiectul unui proiect, atâta
vreme cât nu s-a cerut acordul Universității în prealabil. Prof. dr. Ion Bogdan Lefter consideră
că Universitatea nu poate încheia un acord pentru spațiul din curtea imobilului din Bd-ul
Regina Elisabeta cu o organizație nonguvernamentală. Membrii Consiliului s-au declarat
împotriva pierderii locurilor de parcare și a transformării curții interioare în spațiu deschis
publicului.
Decanul informează Consiliul în legătură cu examenul de susținere a disertației la
masteratul EACF, unde doi membri ai comisiei au votat susținerea disertației a doi candidați,
cu nota 10, iar un membru, lect. dr. Adrian Stoicescu, a notat prezentarea cu 4. În final s-a

întocmit un proces-verbal, iar nota finală a candidaților a reprezentat media notelor celor trei
membri ai comisiei.
Prodecan Cristina Bogdan consideră că între membrii comisiei nu ar trebui să fie
admise diferențe mai mari de 2 (două) puncte. Conf. dr. Laura Mesina crede că este necesară
întocmirea unui regulament pentru evitarea / rezolvarea acestui gen de situații. Prof. dr.
Carmen Mușat consideră că nota membrului comisiei care este la o diferență atât de mare de
celelalte note ale membrilor comisiei nu ar trebui luată în considerare la media finală.
Conf. dr. Ioana-Valentina Murăruș consideră că situația de la examenul de disertație
de la EACF atinge etica universitară.
Decanul aduce la cunoștință existența unui memoriu înaintat de prof. dr. Rodica Zane
Consiliului și dă citire acestui memoriu, apoi supune la vot înaintarea lui către Rectoratul
Universității din București. Consiliul aprobă în unanimitate și dezavuează comportamentul
dlui lect. dr. Adrian Stoicescu.

Întocmit,
Conf. dr. Camelia Ușurelu

