Proces-verbal
al ședinței Consiliului Facultății de Litere
4 decembrie 2017
Încheiat astăzi, 4 decembrie 2017, în ședința Consiliului Facultății de Litere, Universitatea
din București. La ședință participă 26 de membri (dintre care 5 studenți).
Ordinea de zi a ședinței:
1. Informări
1.1. Informare asupra pregătirii dosarelor de acreditare a masteratelor. Noutăți
1.2. Informare asupra raportării activității științifice solicitate de UB
1.3. Informare asupra raportării activității științifice pentru anul 2017
2. Vot
2.1. Validarea comisiilor de concurs
2.2. Validarea alegerilor studențești pentru CFL și Senatul UB
2.3. Vot pentru modificarea formei de desfășurare a examenului de licență la CRP și SID
și pentru modificarea examenului de admitere la MCRP și CEP, precum și la SDSITT/CESI
2.4. Validarea alegerilor pentru un loc vacant în Consiliul Departamentului de Studii
Culturale și pentru un loc vacant în Senatul UB
3. Diverse

1. Informări
Domnul Decan, profesor univ. dr. Emil Ionescu, deschide ședința cu o scurtă informare
privind raportarea activității științifice, solicitată de UB în vederea finanțării suplimentare.
Până la începerea ședinței fuseseră înregistrate 80 de fișe dintr-un total așteptat de 117.
Domnul Decan adresează mulțumiri persoanelor care au făcut această raportare și persoanelor
care au răspuns administrativ de organizarea întregului proces de raportare.
Doamna prodecan, conf. dr. Cristina Popescu, anunță că va urma o nouă raportare, care va
viza activitatea științifică din anul 2017 și va avea ca termen de finalizare prima jumătate a
lunii ianuarie.
Cu privire la pregătirea dosarelor de acreditare a masteratelor, doamna conf. dr. Cristina
Popescu precizează că au apărut schimbări decise de către ARACIS la regulile de evaluare a
dosarelor. Există o fișă de evaluare ce va fi completată de către fiecare coordonator al unui
program de masterat, cu date legate de programul de studii, planul de învățământ, lista de
personal etc., termenul de depunere fiind 11 decembrie 2017. Stabilirea programelor ce vor fi
evaluate se face de către ARACIS, care va comunica instituțiilor de învățământ ce programe
urmează a fi evaluate. Totodată, va fi comunicată și taxa de evaluare.
Ia cuvântul doamna profesor dr. Mihaela Constantinescu pentru a semnala discrepanța
între punctajul CNATDCU pentru domeniul filologie și cel pentru comunicare și studii
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culturale. Luarea de cuvânt este susținută și de intervenția doamnei profesor dr. Rodica Zane,
care formulează observația că primele trei criterii vizează edituri străine și biblioteci din
Uniunea Europeană, multe criterii fiind modificate de la o evaluare la alta, astfel că o serie de
criterii îndeplinite anterior își pierd complet relevanța la următoarea evaluare.
Domnul Decan propune redactarea unui memoriu, în care să fie cuprinse toate aceste
aspecte, memoriu ce va fi discutat în CFL și înaintat ulterior Senatului UB.

2. Vot
Domnul Decan îl invită la cuvânt pe domnul Aureliu Perdeleanu, din partea Biroului
Studențesc, pentru a prezenta rezultatele alegerilor studențești pentru CFL și Senatul UB.
Rezultatele sunt următoarele:
Anul I: Costache Ana-Maria, Cismaru-Croce Giulia-Miruna,
Anul al II-lea: Brîncoveanu Alexandru Victor, Negrei Bogdan Constantin
Anul al III-lea: Ene Alina Mihaela, Husar Eliza-Ioana
Master: Perdeleanu Aureliu, Gavrilovici Anastasia
Doctorat: Novăceanu Diana-Andreea, Stoenescu Matei-Alexandru
Senatul UB:
Perdeleanu Aureliu, Mironescu Mihnea
Aceste rezultate ale alegerilor studențești sunt validate cu unanimitate de către membrii CFL.
Doamna prodecan, conf. dr. Cristina Bogdan, solicită să se evalueze prin vot
propunerea de modificare a formei de desfășurare a examenului de licență de la Comunicare
și Relații Publice (CRP), care constă în renunțarea la examenul scris și păstrarea susținerii
lucrării de diplomă drept unică probă pentru finalizarea studiilor. Acest lucru este posibil,
întrucât creditele alocate examenului scris de licență sunt credite suplimentare, peste cele 180
de credite obligatorii. Același lucru se solicită și pentru Științele Informării și ale
Documentării (SID), la cererea șefului de colectiv, dl prof. dr. Ionel Enache.
De asemenea, dna conf. dr. Cristina Bogdan propune să se accepte modificarea formei
de admitere la două programe masterale: Modele de Comunicare și Relații Publice (MCRP)
și Consultanță și Expertiză în Publicitate (CEP), după cum urmează: proiectul de cercetare se
înlocuiește cu o scrisoare de intenție și un CV, iar susținerea proiectului de cercetare se
înlocuiește cu o probă orală (un interviu).
Totodată, sunt citite și modificările propuse pentru SD-SITT/CESI. Modificarea
parțială a cerințelor pentru proba scrisă a concursului de admitere la programele de masterat
„Teoria și practica imaginii” (TPI) și „Societate, multimedia, spectacol” (SMS), și
anume înlocuirea proiectului de cercetare cu un formular de aplicație pe care îl va elabora
Consiliul Științific al Școlii Doctorale „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” (SD SITT) și-l va
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anunța în termen legal, cu șase luni înainte de prima sesiune de admitere (iulie 2018).
Formularul de aplicație se va depune în print la secretariat, odată cu documentele de înscriere
la concursul de admitere. La formular pot fi anexate documente precum: curriculum vitae,
lista de activități științifice, culturale, un portofoliu de lucrări științifice etc.
Doamna prof. dr. Carmen Mușat exprimă părerea că absența examenului scris poate slăbi
ideea de calitate în evaluarea absolvenților.
Propunerea referitoare la examenul de licență din partea CRP și SID este supusă la vot și
obține 24 de voturi pentru și 2 abțineri. Propunerile pentru modificarea admiterilor la MCRP
și CEP au fost votate în unanimitate.
Propunerile din partea SD-SITT/CESI au obținut următoarele rezultate: modificarea
propusă la masterat: 24 de voturi pentru și 2 abțineri, modificările pentru CESI – unanimitate
de voturi pentru.
În continuare, sunt prezentate rezultatele alegerilor pentru un loc vacant în Consiliul
Departamentului de Studii Culturale și pentru un loc vacant în Senatul UB. Pentru locul din
Consiliul Departamentului de Studii Culturale, se solicită validarea domnului prof. dr. Andrei
Șiperco, iar pentru locul din Senatul UB, se solicită validarea doamnei conf. dr. Isabela
Nedelcu. Ambele rezultate sunt validate cu unanimitate de voturi.
Directorii de departamente sunt invitați să dea citire componenței comisiilor de concurs
pentru posturile didactice ce urmează a fi scoase la concurs pe semestrul I al anului
universitar 2017-2018. Componența tuturor comisiilor este validată cu unanimitate.

3. Diverse
Domnul Decan avansează propunerea de a acorda o bursă în cuantum de 500 de lei
domnului Bogdan Constantinescu, pentru munca depusă la centralizarea raportării științifice a
cadrelor didactice de la FL. Propunerea este acceptată cu unanimitate.
Doamna prodecan, conf. dr. Cristina Bogdan, reamintește data petrecerii de Crăciun a FL
– 14 decembrie 2017 – și formulează propunerea de a se introduce încă două secțiuni la
Colocviul BucharEst STudent Letters Colloquia, ediția a V-a, 27-28 aprilie 2018: o secțiune
de Didactică și o secțiune comună de Teoria literaturii și Literatură universală și comparată.
Propunerea este validată cu unanimitate.

Întocmit de lector dr. Gabriela Biriș
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