Proces-verbal
al ședinței Consiliului Facultății de Litere
15 ianuarie 2018
Încheiat astăzi, 15 ianuarie a.c., în ședința Consiliului Profesoral al Facultății de Litere,
Universitatea din București. La ședință participă 25 de membri (dintre care 5 studenți).
Ordinea de zi
1. Informări
Informare asupra unor probleme privind funcționarea FL
2. Vot
2.1. Vot în problema statutului de membri invitați ai CFL pentru studenții aleși, dar invalidați
prin comisia SUB
2.2. Vot pentru comprimarea a două comisii (Comisia de evaluare și Comisia pentru
asigurarea calității) în C. E. A. C. (Comisia de evaluare și asigurarea calității) și pentru
înlocuirea d-nei asist. dr. Gabriela Jurubiță cu dl lector dr. Robert Coravu
2.3. Discuții și vot pentru Metodologia FL privind evaluarea activității cadrelor didactice
3. Diverse
1. Informări
Domnul Decan, profesor univ. dr. Emil Ionescu, deschide ședința cu o informare
referitoare la decizii și reglementări interne adoptate la nivelul UB: în 2018 nu se vor acorda
tichete de masă și se vor bloca angajările în domeniul nedidactic. În același timp, domnul
Decan comunică hotărârea Consiliului de Administrație al UB de a se include raportarea
cercetării în fișa postului.
Totodată, este adus la cunoștința membrilor Consiliului FL un ordin ministerial ce
conține normative de organizare a sesiunilor de licență și masterat. Un nou algoritm de
acordare a notelor va fi elaborat la nivelul FL, în conformitate cu noile prevederi legislative,
și va fi transmis departamentelor.
2. Vot
2.1. Domnul Decan explică situația apărută în urma alegerilor studențești de la sfârșitul
anului trecut, când unii dintre studenții aleși au fost invalidați de SUB, din cauza unei
metodologii incomplet actualizate care se folosea la FL. Domnul Decan propune o formulă de
soluționare a acestei probleme prin acordarea statutului de membri invitați acelor studenți
nevalidați de SUB. Domnul asistent univ. dr. Bogdan Tănase intervine pentru a cere lămuriri
cu privire la dreptul de a vota în CFL al acestor membri invitați. Domnul Decan precizează că
aceștia nu au drept de vot și solicită membrilor CFL să voteze cu privire la formula propusă.
Acordarea statutului de membri invitați este votată cu 24 de voturi pentru și o abținere.
2.2. În continuare, Domnul Decan solicită să se voteze cu privire la propunerea de a
comasa Comisia de evaluare și Comisia pentru asigurarea calității într-o Comisie de
evaluare și asigurarea calității, precum și pentru înlocuirea d-nei asistent univ. dr. Gabriela

Jurubiță (în prezent în concediu de maternitate) cu dl lector univ. dr. Robert Coravu. Din
noua comisie va face parte și o studentă, dra Andreiana Lupu. Propunerea este acceptată cu
unanimitate.
2.3. Domnul Decan îi invită pe membrii CFL să ia cuvântul pe marginea Metodologiei FL
privind evaluarea activității cadrelor didactice, transmisă anterior pe email împreună cu
propunerile de modificare formulate din partea departamentelor, precizând, totodată, că
această metodologie nu va fi utilizată la salarizarea personalului didactic sau în concursurile
didactice, deoarece are un scop pur instituțional, prin care se urmărește armonizarea cu
normativele europene. Doamna prof. univ. dr. Rodica Zafiu propune ca fișele de evaluare să
se utilizeze la acordarea gradațiilor de merit. Iau cuvântul mai mulți membri ai Consiliului,
care formulează observații punctuale asupra acestei metodologii, de formă și de fond: domnul
prof. univ. dr. Andrei Șiperco, conf. univ. dr. Laura Mesina, asistent univ. dr. Bogdan Tănase,
prof. univ. dr. Rodica Zane. Documentul este votat cu 33 de voturi pentru și 3 abțineri.
3. Diverse
Doamna prof. univ. dr. Mihaela Constantinescu face o scurtă informare cu privire la
programul de Studii europene, aflat în evaluare de către ARACIS, pentru care se ceruse,
inițial, din partea UB, refacerea Planului de învățământ (cu importante consecințe pentru
studenții înmatriculați în anul academic în curs de desfășurare).
În calitate de șef al colectivului de Științe ale informării și documentării, domnul
profesor univ. dr. Ionel Enache solicită acordul membrilor Consiliului Facultății de Litere
pentru operarea unei modificări în planul de învățământ al programului de masterat
Gestionarea informației în societatea contemporană, modificare ce constă în introducerea
unei coloane noi referitoare la caracterul disciplinei (fundamental, complementar, de
specialitate), în conformitate cu noile standarde ARACIS. Propunerea este validată cu
unanimitate.
Totodată, se solicită acordul pentru susținerea unor cursuri, în semestrul al II-lea al
acestui an universitar, la SNSPA, de către prof. univ. dr. Oana Iucu. Propunerea este
acceptată cu unanimitate.
Domnul prodecan, prof. univ. dr. Cristian Moroianu, solicită acordul membrilor
Consiliului Facultății de Litere pentru suplinirea unor ore la Anul pregătitor de către
doamnele Monica Rizea și Ana Maria Teodorescu, precum și pentru acoperirea unor cursuri
de la Anul pregătitor de către următorii asistenți universitari dr., cadre didactice ale Facultății
de Litere: Raluca Levonian, Mădălina Spătaru Pralea, Roxana Dincă, Valentina Cojocaru și
de către Monica Vasileanu, colaborator extern de la Institutul de Lingvistică (CS III). Ambele
solicitări sunt aprobate cu unanimitate.
Doamna prodecan, conf. univ. dr. Cristina Popescu, anunță că dosarele candidaților
aflați la acest moment în concurs pentru grade didactice pot fi deja consultate și că trebuie
fixate datele la care vor fi anunțate temele cursurilor, în termenul prevăzut de lege. Totodată,

amintește de solicitarea venită din partea Bibliotecii FL de a se formula propuneri pentru
achiziționarea de noi titluri.
Doamna prodecan, conf. univ. dr. Cristina Bogdan, anunță că s-a stabilit calendarul
pentru Zilele Porților Deschise în Facultatea de Litere: 26-28 martie 2018 și pentru
Maratonul Masteratelor: 29 martie 2018, solicitând transmiterea fluturașilor de prezentare
pentru fiecare masterat până la data de 20 februarie 2018.
Ședința este declarată închisă.

Întocmit de lector dr. Gabriela Biriș

