Proces-verbal
al ședinței Consiliului Facultății de Litere
6 martie 2017
Încheiat astăzi, 6 martie a.c., în ședința Consiliului Profesoral al Facultății de Litere,
Universitatea din București. La ședință participă 29 de membri (dintre care 7 studenți).
Ordinea de zi a ședinței:
1. Informări:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Calendarul admiterii, al licenței și al masteratelor
Informare asupra Autorității Naționale de Calificări
Informare asupra activității CSR
Regulament intern privind alocarea de fonduri pentru mobilități

2. Vot
Vot asupra propunerilor de scoatere la concurs a unor posturi didactice în semestrul al IIlea al anului universitar 2016-2017
3. Diverse
Domnul Decan, profesor univ. dr. Emil Ionescu, deschide ședința cu o informare asupra
suplimentării numărului de burse studențești (153 de burse suplimentare de studiu) și solicită
membrilor Consiliului FL să voteze criteriile de acordare a acestor burse: păstrarea
algoritmului anterior de acordare a burselor și condiția ca studenții beneficiari să fie
integraliști (o reglementare internă a FL). Aceste propuneri sunt acceptate în unanimitate.
1. Informări:
1.1.

Calendarul admiterii, al licenței și al masteratelor

Domnul prodecan, profesor univ. dr. Cristian Moroianu, prezintă propunerea de calendar
pentru procesul de admitere 2017:
- Licență și Masterat: 10-18 iulie a.c. înscrieri, 20-26 iulie examene, 29 iulie data limită
de afișare a rezultatelor;
- Licență și Masterat sesiunea septembrie: 4-12 septembrie înscrieri, 14-19 septembrie
examene, 23 septembrie data limită de afișare a rezultatelor;
- Școala Doctorală: 1-9 septembrie înscrieri, 12-18 septembrie concurs, 23 septembrie
afișarea rezultatelor.
1.2.

Informare asupra Autorității Naționale de Calificări (ANC)

Domnul Decan face o scurtă informare cu privire la reevaluarea grilei taxonomice de
calificări și ocupații realizată de ANC. În Consiliul de Administrație al UB s-a luat hotărârea
de a se transmite către ANC o serie de observații critice, deoarece calificările din
nomenclatorul elaborat de această instituție nu se pot armoniza cu realitatea programelor de
studii.
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1.3.

Informare asupra activității CSR

Doamna conferențiar univ. dr. Ioana Valentina Murăruș, în calitate de Director al
Centrului de Studii Românești, face o scurtă prezentare a activității Centrului. Pentru viitor,
sunt menționate câteva dintre obiectivele mai importante: dinamizarea și profesionalizarea
structurii acestui Centru, schițarea unui curriculum pentru masteratul internațional, publicarea
revistei Centrului etc. În același timp, doamna conferențiar dr. Ioana Valentina Murăruș
anunță retragerea doamnei lector univ. dr. Ana Maria Teodorescu din funcția de director al
Școlii de vară și îi adresează mulțumiri pentru perioada celor 5 ani în care s-a achitat cu
succes de această activitate solicitantă. Totodată, este avansată propunerea de a fi desemnată
doamna lector univ. dr. Gabriela Biriș pentru coordonarea Școlii de vară. Membrii
Consiliului votează în unanimitate propunerea de director al Școlii de vară.
1.4. Regulament intern privind alocarea de fonduri pentru mobilități în vederea
participării la evenimente științifice internaționale
Domnul Decan transmite către membrii Consiliului dorința conducerii UB de a nu prelua
finanțarea complementară și solicită un vot pentru Regulamentul intern privind alocarea
de fonduri pentru mobilități în vederea participării la evenimente științifice
internaționale (distribuit anterior în sală). Titularii fără normă de bază în FL sau cadrele
didactice angajate pe perioadă determinată vor putea primi până la 350 de euro (jumătate din
cuantumul rezervat titularilor cu baza în FL). Suma alocată în acest an FL pentru mobilități
este de 14. 000 de euro.
Sunt propuse o serie de criterii de alocare a acestor fonduri: distribuirea sumei pe
departamente (propunere avansată de domnul profesor univ. dr. Ion Bogdan Lefter),
distribuirea în ordinea solicitării (criteriu în vigoare până în prezent; propunere avansată de
doamna conferențiar dr. Ioana Valentina Murăruș).
Regulamentul este votat în unanimitate.
2. Vot
Directorii de departamente sunt invitați să dea citire propunerilor de posturi ce vor fi
scoase la concurs pe semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017. Din partea Școlii
Doctorale „Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu”, doamna conferențiar univ. dr. Laura Mesina
propune un post de lector pe perioadă nedeterminată (poziția 12) și prezintă disciplinele
prevăzute în planul de învățământ pentru acest post.
Propunerea este votată în unanimitate.
Domnul conf. univ. dr. Constantin Popescu, Directorul Departamentului de Științe ale
Comunicării, amintește de cele 2 posturi de lector pe care programul de studii Comunicare și
Relații Publice intenționa să le scoată la concurs în acest semestru și de dificultatea de a face
acest pas din pricina modificării grilei interne pentru postul de lector în Științele Comunicării.
Grila urmează a fi supusă avizării Senatului UB.
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3. Diverse
Doamna conf. univ. dr. Elena Ionescu transmite rugămintea studenților de a se prelungi
programul Bibliotecii Centrale Universitare, pentru a mări timpul de acces la fondul de carte.
Domnul prof. univ. dr. Caius Dobrescu propune crearea unei scrisori deschise pentru
sprijinirea dlui lector univ. dr. Cătălin D. Constantin, căruia i se va deschide un dosar de
urmărire penală pentru înălțarea dronei în Piața Victoriei în timpul protestelor stradale.
Dl. prof. univ. dr. Caius Dobrescu înțelege că este necesară manifestarea unei forme de
solidaritate cu colegul nostru care, de altfel, a folosit drona ca instrument de lucru și în cadrul
altor proiecte de cercetare desfășurate în țară și în străinătate, pentru a putea analiza piața
publică, sub aspect arhitectural și antropologic.
Domnul Decan declară ședința închisă.

Întocmit de lector dr. Gabriela Biriș
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