Proces-verbal
al ședinței Consiliului Facultății de Litere
18 septembrie 2017
Încheiat astăzi, 18 septembrie a.c., în ședința Consiliului Profesoral al Facultății de Litere,
Universitatea din București. La ședință participă 22 de membri (dintre care 2 studenți).
Ordinea de zi a ședinței:
1. Vot
Noua procedură de evaluare a cadrelor didactice.
2. Diverse
Domnul Decan, profesor univ. dr. Emil Ionescu, deschide ședința cu detalii privind
metodologia de evaluare a performanțelor profesionale. Documentele au fost transmise
membrilor Consiliului FL anterior ședinței, prin email, și au fost aprobate în Consiliul de
Administrație al UB. Domnul Decan sugerează să nu se voteze propriu-zis în această zi și să
se formuleze doar eventuale amendamente.
Doamna prodecan, conf. univ. dr. Cristina Popescu, face precizări în legătură cu
necesitatea adoptării unei metodologii de evaluare și autoevaluare la FL, deoarece aceasta
este solicitată de către ARACIS. Metodologia propusă de FL se bazează pe documentele
primite din partea UB și se raportează la standardele ARACIS. Pe baza documentelor de
evaluare prezentate în format electronic de către doamna prodecan se formulează diferite
întrebări și sugestii. Astfel, domnul profesor univ. dr. Liviu Papadima precizează că este
vorba despre o evaluare cantitativă și nu calitativă și solicită trimiterea unor observații și
sugestii din partea tuturor departamentelor FL. Pentru o consultare cât mai largă se pronunță
și doamnele profesor Rodica Zane și Mihaela Constantinescu. În privința evaluării colegiale,
se precizează că fiecare cadru didactic urmează să fie evaluat de trei colegi cu grad didactic
identic sau mai mare.
Domnul Decan solicită directorilor de departamente din FL să transmită metodologia
către toți colegii și să centralizeze observațiile și sugestiile acestora, urmând să se fixeze o
ședință pentru discutarea lor.
Doamna prodecan Cristina Popescu precizează criteriile noi de concurs pentru cadrele
didactice, care vor intra în vigoare începând cu semestrul I al anului universitar 2017-2018 și
care au fost stipulate în OM nr. 6129/2017.
În continuare, directorii de departamente dau citire propunerilor de modificări în Planurile
de învățământ și solicită membrilor Consiliului votul pentru aceste propuneri. Din partea
Departamentului de Științe ale Comunicării, domnul director, conf. univ. dr. Constantin
Popescu, a supus la vot următoarele modificări în planurile de învăţământ ale
Departamentului de Ştiinţe ale Comunicării, pentru anul universitar 2017-2018:
I.

Pentru programul de studiu Comunicare şi relaţii publice, planul de
învățământ al seriei 2015-2018:

1. disciplina Opțional V a fost adăugată în anul III, sem. I;
2. disciplina Comunicare interpersonală: psihologia relațiilor interpersonale din anul
III sem. I, primește încă o oră de curs, prin urmare va avea 2 ore de curs/săpt.;
3. disciplina Imagologie din anul III sem. I, pierde o oră de curs, prin urmare va avea 1
ore de curs/săpt.;
(Cu mențiunea că nu a fost modificat totalul orelor și creditelor/semestru).
II. Pentru programul de studiu Comunicare şi relaţii publice, planul de învățământ al
seriei 2016-2019:
1.

disciplina Opțional V din anul II, sem. II iese din planul de învățământ;

2. disciplina Comunicare interpersonală: psihologia relațiilor interpersonale din anul
III sem. I, primește încă o oră de curs, prin urmare va avea 2 ore de curs/săpt.;
3. disciplina Imagologie din anul III sem. I, pierde o oră de curs, prin urmare va avea 1
ore de curs/săpt.;
(Cu mențiunea că nu a fost modificat totalul orelor și creditelor/semestru.)
III. Pentru programul de studiu Comunicare şi relaţii publice, planul de învățământ
al seriei 2017-2020,
1. disciplina Tehnici de comunicare orală și scrisă în limbă străină (curs practic) din
anul I, sem. I iese din planul de învățământ;
2. disciplina Educație fizică din anii I și II devine curs facultativ;
3. disciplinele Opțional II A, B, C și D din anul I, sem. II ies din planul de învățământ;
4. disciplina Comunități culturale din anul II, sem. II, devine Comunicare interculturală;
5. disciplina Relații publice: metode și strategii din anul II, sem. I, devine Strategii în
relații publice. Aplicații;
6. disciplina Relații publice: domenii de aplicații din anul II, sem. II iese din planul de
învățământ;
7. disciplina Antropologia corpului din anul III, sem. I se mută în anul II, sem. II sub
denumirea initială Antropologie culturală;
8. numărul disciplinelor opționale din anul II rămâne 4, iar în anul III râmăne 5, conform
numărului de grupe din anul universitar 2017-2018;
9. numărul disciplinelor facultative a fost redus la 2 cursuri: Limbă străină și Educație
fizică.
IV. Pentru programul de master Gestionarea informației în societatea contemporană,
planul de învățământ al seriei 2017-2019:
1. disciplina Ergonomia în sctructuri documentare din anul I, sem. I iese din planul de
învățământ;
2. disciplina Planificarea și organizarea în structuri documentare din anul I, sem. I
primește 1 oră de curs;

3. disciplina Resurse umane în structuri documentare din anul I, sem. I primește 1 oră de
curs;
4. disciplina Teorii contemporane în dezvoltarea colecțiilor din biblioteci și CDI din
anul I, sem. II primește încă 1 oră de curs;
5. disciplina Resurse umane în structuri documentare din anul I, sem. II, primește încă 1
oră de curs.
V. Pentru programul de master Modele de comunicare şi Relaţii Publice, planul de
învățământ al seriei 2017-2019:
1. disciplina Teorii ale interacțiunii comunicative din anul I, sem. I iese din planul de
învățământ;
2. disciplina Politici și instituții europene din anul I, sem. I iese din planul de
învățământ;
3. disciplina Marketing editorial din anul I, sem. II iese din planul de învățământ;
4. disciplina Sociologia receptării din anul I, sem. II iese din planul de învățământ;
5. disciplina Paradoxurile comunicării – modele teoretice și aplicații din anul I, sem. II,
devine Practici persuasive în media online;
6. disciplina Campanii de relații publice: gestiunea situațiilor de criză din anul II, sem. I
se mută în anul II, sem. II sub aceeași denumire.
VI. Pentru programul de master Consultanță și expertiză în publicitate, planul de
învățământ al seriei 2017-2019:
1. disciplina Istoria și teoria publicității din anul I, sem. I se modifică în Istoria
publicității;
2. disciplina Alcătuirea și legitățile spațiului comercial din anul I, sem. I iese din planul
de învățământ;
3. disciplina Metodologii de analiză a imaginii publicitare din anul I, sem. II, devine
Conținuturi publicitare;
4. disciplina Media planning din anul II, sem. I se mută în anul II, sem. II sub aceeași
denumire;
5. disciplina Creație publicitară din anul II, sem. I, devine Editare de imagini;
6. disciplina Publicitate online, blog marketing (atelier/seminar) din anul II, sem. II
devine Campanii integrate.
Toate propunerile au fost acceptate cu unanimitate.
Domnul prof. univ. Enache Ionel, în calitate de șef de colectiv, înaintează spre
validare prin vot următoarele modificări în planurile de învăţământ ale Departamentului de
Ştiinţe ale Comunicării, pentru anul universitar 2017-2018.
VII. Pentru programul de studiu Științe ale informării și documentării, conform noilor

standarde valabile din luna octombrie 2017:

1.
2.

disciplina Organizarea și funcționarea Centrelor de Documentare și Informare în
învățământul preuniversitar din anul I, sem. II se mută în anul III, sem. I;
disciplina Structuri documentare pentru copii și adolescenți din anul III, sem. I se
mută în anul I, sem. II.
Propunerile au fost votate cu unanimitate.

Din partea Școlii Doctorale „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”, doamna conf. univ. dr.
Laura Mesina înaintează propunerea unei noi fișe de verificare a standardelor minimale
pentru postul didactic de lector la Școala Doctorală „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu", în
sensul lărgirii spectrului de competențe al diplomei de doctor, care poate fi acceptată la
concurs. Astfel, pentru primul criteriu, s-a propus adăugarea formulei: „sau în domenii
conexe (domenii fundamentale Științe umaniste și arte sau Științe sociale)”.
Propunerea a fost votată în unanimitate.
Totodată, doamna conf. univ. dr. Laura Mesina formulează și două propuneri de
modificări în Planul de Masterat. Modificările sunt acceptate cu unanimitate.
Doamna prodecan, conf. univ. dr. Cristina Bogdan solicită transmiterea detaliilor
legate de festivitatea de deschidere a anului univesitar 2017-2018 la FL, de către toate
departamentele (săli, intervale orare, lista coordonatorilor de an, invitații către profesori etc.).
Domnul asistent univ. dr. Bogdan Tănase formulează sugestia de a se relua tradiția
unei prelegeri inaugurale pentru anul I. Propunerea este acceptată de către conducerea FL și
se avansează data de 28 septembrie pentru transmiterea titlurilor ce urmează a fi prezentate la
deschiderea din acest an universitar.
Domnul prodecan, prof. univ. dr. Cristian Moroianu, solicită votul membrilor
Consiliului pentru lista de colaboratori externi de la Anul pregătitor. Lista include
următoarele persoane:
1. Alexandru Anghelina
2. Monica Vasileanu
3. Silvia-Cora Tuvene
4. Ramona Cătălina Corbeanu
5. Oana Niculescu
6. Oana Luiza Barbu
7. Georgiana Focșineanu
8. Carmen Fierbinţeanu (Răriş)
9. Alexandra Loizo
10. Natașa-Delia Maier
11. Dana Răuțu
Lista colaboratorilor de la AP este votată în unanimitate.

Doamna profesor univ. dr. Carmen Mușat formulează propunerea de a se populariza
pe site-ul FL publicațiile cu impact internațional ce au drept autori cadre didactice ale FL,
dând exemplul unei lucrări despre suprarealism a doamnei Delia Ungureanu.
Domnul Decan anunță modificarea componenței Biroului Studențesc și solicită un vot
în acest sens. În locul drei Ioana Stegaru, de coordonarea Biroului se va ocupa domnul
Aureliu Perdeleanu, care îi va avea alături pe Adrian Pogar și Corina Bianca Mingote.
Modificarea este acceptată cu unanimitate.
Domnul Decan declară ședința închisă.

Întocmit de lector dr. Gabriela Biriș

