Proces-verbal
al ședinței Consiliului Facultății de Litere,
9 ianuarie 2017
Încheiat astăzi, 9 ianuarie a.c., în ședința Consiliului Profesoral al Facultății de Litere,
Universitatea din București. La ședință participă 26 de membri (dintre care 8 studenți).
Ordinea de zi a ședinței:
1. Informări:
1.1. Admitere 2017 – cifre de școlarizare, taxe de înscriere, probe de concurs
1.2. Organizarea examenului de licență, sesiunea februarie 2017
1.3. Orar semestrul al 2-lea
1.4. Înscrieri la cursurile opționale
1.5. Săptămâna masteratelor, promovarea masteratelor
2. Aspecte supuse la vot:
2.1. Raport de activitate al Biroului Studențesc și vot pentru continuarea activității
2.2. Programarea alegerilor pentru ocuparea locului rămas vacant în Senatul UB prin demisia
d-lui prof. Mircea Vasilescu
2.3. Metodologie de acordare a distincției de Profesor Emerit
3. Diverse
Domnul Decan, profesor dr. Emil Ionescu, deschide ședința Consiliului Profesoral al
Facultății de Litere cu un salut de bun venit adresat noilor reprezentanți ai studenților în
Consiliul FL. Totodată, avansează propunerea de a se începe cu discutarea aspectelor pentru
care este necesar votul membrilor Consiliului FL.
Aspecte supuse la vot:
2.1. Raport de activitate al Biroului Studențesc și vot pentru continuarea
activității
Domnul Decan o invită pe domnișoara studentă Ioana Stegaru (CRP, anul III) să
prezinte un scurt bilanț al activității Biroului Studențesc. Domnișoara Ioana Stegaru enumeră
principalele acțiuni întreprinse de la înființarea acestui Birou, adică în perioada 01.10.2016 –
01.01.2017: îndrumarea studenților cu privire la orare, săli de curs, profesori, obținerea de
legitimații studențești, decontări pentru mijloacele de transport etc. și subliniază colaborarea
foarte bună care a existat între șefii de an și membrii Biroului Studențesc. Acest scurt bilanț
este votat în unanimitate.
Domnul Decan intervine pentru a face propunerea ca Biroul Studențesc să funcționeze
cu doi membri, în loc de formula cu trei membri din prezent. Domnișoara Ioana Stegaru își
exprimă temerea că activitatea viitoare nu va fi la fel de eficientă în formula cu doi membri.
În favoarea menținerii celor trei membri votează 18 persoane, așadar Biroul studențesc își va
păstra componența.

2.2. Programarea alegerilor pentru ocuparea locului rămas vacant în Senatul UB
prin demisia d-lui prof. Mircea Vasilescu
Domnul Decan explică membrilor Consiliului că a rămas un loc vacant în Senatul UB
prin demisia înaintată de domnul profesor dr. Mircea Vasilescu din motive personale și
propune următorul calendar de alegeri pentru acest loc vacant:
19-25 ianuarie a.c – depunerea candidaturii (CV, listă de lucrări și formular-tip)
31 ianuarie – zi de alegeri
2.3. Metodologie de acordare a distincţiei de Profesor Emerit
Domnul Decan prezintă criteriile de acordare a titlului de „Profesor Emerit” stipulate
în metodologia propusă de UB (cadru didactic sau cercetător al UB, cel puțin 10 ani succesivi
de activitate, fără sancțiuni disciplinare), propunând un criteriu suplimentar pentru
metodologia FL: deținerea calității de conducător de doctorat. Metodologia de acordare a
titlului de „Profesor Emerit” la FL în formula cu 4 criterii este votată cu unanimitate.
Din partea Departamentului de Științe ale Comunicării, domnul conf. dr. Constantin
Popescu propune să se acorde titlul onorific de Profesor Emerit doamnei profesor dr. Monica
Spiridon.
Din partea Departamentului de Lingvistică, doamna prof. dr. Rodica Zafiu propune să
se acorde titlul onorific de Profesor Emerit doamnei prof. dr. Adriana Stoichițoiu Ichim și
domnului prof. dr. Gheorghe Chivu.
Cele trei propuneri sunt votate cu unanimitate.
1. Informări:
1.1. Admitere 2017 – cifre de școlarizare, taxe de înscriere, probe de concurs
Domnul prodecan, prof. dr. Cristian Moroianu, este invitat de către domnul Decan să
prezinte propunerea FL cu privire la numărul de locuri solicitate pentru admiterea din 2017.
Membrilor Consiliului FL li se distribuie un material cu situația locurilor propuse pentru
fiecare specializare, spre a fi supus dezbaterii. Totodată, domnul profesor dr. Cristian
Moroianu avansează propunerea ca admiterea să se facă pe bază de dosar și de algoritm de
calcul (în funcție de notele obținute la bacalaureat), așa cum s-a întâmplat în urmă cu doi ani,
motivând că evaluarea candidaților pe baza unei scrisori de intenție sau pe bază de chestionar
s-a dovedit irelevantă. Se precizează că examenul de admitere pentru programul de studii
Comunicare și Relații publice se va păstra. Se votează cu unanimitate întoarcerea la formula
de admitere de acum doi ani.
În privința numărului de locuri propuse pentru specializarea „Studii europene”,
domnul lector dr. Miroslav Tașcu Stavre intervine spre a solicita un număr mai mare de
locuri, în special locuri cu taxă.
Domnul Decan propune să se acorde 75 de locuri bugetate și 45 de locuri cu taxă
pentru această specializare. Propunerea domnului Decan este acceptată în unanimitate.
Domnul prodecan, profesor dr. Cristian Moroianu, prezintă propunerile cu privire la
valoarea taxelor de înscriere în vederea admiterii la FL: 150 de lei pentru prima înscriere și

300 de lei pentru două sau mai multe înscrieri, respectiv o taxă unică de 150 de lei pentru
sesiunea din toamnă, indiferent de condițiile de înscriere.
1.2. Organizarea examenului de licență, sesiunea februarie 2017
Privitor la organizarea examenului de licență pentru sesiunea din februarie 2017,
domnul profesor Cristian Moroianu formulează rugămintea ca șefii de departamente să
transmită până miercuri (11 ianuarie a.c.) toate modificările operate față de sesiunea
anterioară de licență, urmând ca aceste modificări să fie supuse unui vot în format electronic.
1.3. Orar semestrul al 2-lea
Domnul prodecan, profesor dr. Liviu Groza, prezintă calendarul pentru întocmirea
orarului de semestrul al II-lea:
16 – 22 ianuarie: strângerea opțiunilor;
23 – 29 ianuarie: alcătuirea orarului la nivelul departamentelor;
30 ianuarie: repartizarea sălilor (Sala de consiliu, ora 14);
31 ianuarie – 8 februarie: redactarea orarului în format electronic, corectarea eventualelor
suprapuneri;
9 februarie: afișarea orarului la avizier și pe site.
Are loc intervenția doamnei prodecan, conf. dr. Cristina Popescu, pentru a reaminti
calendarul concursurilor pentru posturile didactice de pe semestrul I, insistând asupra
analizării dosarelor de concurs ale candidaților în intervalul 13-19 ianuarie, la nivelul
comisiilor, și asupra fixării datelor de concurs (până pe 16 ianuarie).
1.4. Înscrieri la cursurile opționale
Domnul prodecan, profesor dr. Cristian Moroianu, ia cuvântul pentru a solicita
respectarea următorului calendar de înscriere la cursurile opționale:
9 - 16 ianuarie a.c. – prezentarea descrierilor cursurilor și a formularelor de înscriere,
16 - 23 ianuarie – transmiterea prin email a formularelor.
1.5. Săptămâna masteratelor, promovarea masteratelor
Doamna prodecan, conf. dr. Cristina Bogdan, anunță o schimbare cu privire la
intervalul de desfășurare a săptămânii masteratelor, planificată anul acesta pentru 6-10 martie
2017 și solicită actualizarea până pe 10 februarie a informațiilor conținute în fluturașii de
admitere. Totodată, propune o formulă suplimentară de promovare, pentru intervalul 26-29
iunie, de tip „maratonul masteratelor”, în care să se poată discuta cu potențialii candidați care
au promovat examenul de licență despre opțiunile de masterat de la FL, într-o prezentare
sintetică a tuturor programelor masterale.

3. Diverse
Domnul student Aureliu Perdeleanu îi informează pe membrii Consiliului cu privire la
două chestiuni (discutate pe 20 decembrie 2016 la ședința de Senat a UB):
-

înființarea unui consiliu pentru probleme studențești, la nivelul UB,
un studiu statistic la care studenții FL vor participa începând cu semestrul al II-lea
al prezentului an universitar, în vederea întocmirii unei baze de date care să
conțină probleme semnalate din viața studențească, propuneri ale Ministerului
Educației, decizii ale Senatului UB etc.

La finalul ședinței, ia cuvântul domnul Decan pentru a solicita votul în vederea
afilierii domnului profesor dr. Cristian Moroianu la Școala Doctorală a FL. Se votează în
unanimitate.
Domnul Decan declară ședința închisă.

Întocmit de lector dr. Gabriela Biriș

