UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE LITERE

ŞEDINŢĂ A CONSILIULUI FACULTĂŢII DE LITERE

PROCES-VERBAL
din data de 02.VII.2012

Şedinţa Consiliului Facultăţii de Litere este deschisă de către dna decan Oana Murăruş.
Se constată că se îndeplineşte cvorum-ul pentru vot.

Dna decan anunţă punctele de pe ordinea de zi:
I.

II.
III.
IV.
V.

Admiterea la:
I.1. licenţă
I.2. masterat şi doctorat, iulie/septembrie 2012
Cursuri de perfecţionare, 2012
Prezentarea vizitei de evaluare EUA, ce a avut loc pe 26 iunie 2012
Calendarul sărbătoririi celor 150 de ani ai Facultăţii, în 2013. Discuţii şi propuneri.
Diverse: comisii pentru admiterea la masterat; comisii pentru admiterea la doctorat (septembrie
2012); modificări aduse comisiilor pentru concursurile didactice din anul universitar în curs;
comisia pentru masteratul MCRP, componenta MARPE, sesiune extraordinară iulie 2012;
prezentarea proiectului Institutului de Cercetare al UB; solicitarea TribunalulUI Bucuresti, Sectia
a IV-a Civila IN DOSARUL 63315 / 3 / 2011.

Înainte de abordarea punctelor depeordinea de zi, dna decan Murăruş precizează că este prevăzută
pentru luna în curs apariţia în Monitorul Oficial a posturilor didactice scoase la concurs de facultate
pentru anul universitar 2011-2012.
I. Admiterea la licenţă, masterat şi doctorat, iulie/septembrie 2012
I.1. Ia cuvîntul dl prodecan Cristian Moroianu, pentru a face cîteva precizări importante cu privire la
organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii de licenţă, din iulie.
Reamintind că la Consiliul anterior a fost aprobată Metodologia aferentă admiterii, dl Moroianu trece în
revistă (v. documente ataşate):
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-

componenţa comisiei de admitere;
stadiul pregătirii soft-ului pentru admitere, pentru care este responsabil Mihai Pricochi; se
preconizează ca soft-ul să fie supus probelor de simulare pe data de 4 iulie;
componenţa Comisiei centrală; lista va fi transmisă către Rectoratul UB, pentru avizare în
data de 4 iulie;
discuţiile purtate cu reprezentanţii Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine pentru subiectele
de examen de admitere;
calendarul admiterii, inclusiv perioada de afişare, contestaţii, rezultate finale, perioada în
care se depun opţiunile pentru locurile cu taxă, perioada pentru retragerea dosarelor;
precizări legate de corectură pentru probele scrise, pentru specializarea Comunicare şi
Relaţii Publice.
repartizarea finală a locurilor de la buget, în baza legislaţiei în vigoare şi a capacităţii de
şcolarizare stabilite de ARACIS pentru fiecare specializare acreditată.

Dna decan Murăruş abordează subiectul repartizării cifrelor de şcolarizare pentru programele de
studii delicenţă, amintind de H.G. din 01.X.2011, singura în vigoare, în care specializarea Studii
europene apare fără cifră de şcolarizare. Este postat pe site-ul oficial al MECTS, www.edu.ro,
proiectul care rectifică anumite situaţii, printre care şi cea semnalată. Se aşteaptă a fi publicat în
MO, pentru a fi corectate imediat cifrele de şcolarizare. Facultatea de Litere a primit 515 locuri de la
buget şi 5 locuri suplimentare pentru cetăţeni romi.
Dl prodecan Moroianu dă citire cifrelor de şcolarizare stabilite pentru fiecare specializare, din
totalul repartizat pentru facultate (document ataşat).
Dna decan Murăruş precizează că repartiţia locurilor s-a făcut urmîndu-se cifrele de şcolarizare
din anii trecuţi.
Dl lector dr. Laurenţiu Avram propune prelungirea perioadei de înscriere la Facultatea de Litere,
date fiind modificările calendarului sesiunii de bacalaureat (din cauza recorectării lucrărilor la limbă
şi literatură română).
Cifrele de şcolarizare sînt supuse la vot. Se aprobă în unanimitate.

I.2. Este anunţat şi calendarul admiterii la masterat şi la doctorat, stabilit de către rectorat
pentru întreaga univeristate:
-

perioada de înscriere pentru masterat şi doctorat: 3-10 septembrie
perioada de examene de admitere pentru masterat: 12-16 septembrie
perioada de examene pentru admiterea la doctorat: 12-18 septembrie.

Data-limită de afişare a rezultatelor, pentru ambele nivele (II şi III), este 21 septembrie.
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Consiliul Facultăţii ia la cunoştinţă calendarul admiterii la masterat şi doctorat din septembrie
2012.
II. Cursuri de perfecţionare, 2012
Dl prodecan Moroianu anunţă că, pentru cursurile de perfecţionare pentru gradul II (învăţămînt
preuniversitar), s-au înscris 40 de candidaţi. Cursurile au loc în perioada 2-6 iulie, cele de pedagogie
între 6 şi 8 iulie, iar examenul va avea loc la sfîrşitul lunii august (27-30). Totodată, sînt anunţate
comisiile de examen:
1. Prof. dr. Liliana Ruxăndoiu
Conf. dr. Gabriel Mihăilescu
2. Conf.dr. Camelia Stan
Conf. dr. Daniel Cristea-Enache
Comisia pentru disciplina Didactică:
Conf. dr. Florentina Sâmihăian
Comisia pentru profesori-documentarişti:
Prof. dr. Ionel Enache
Conf. dr. Simona Antonescu
Dna decan Murăruş aminteşte că organizarea examenului de definitivat a trecut în grija METCS,
la departamentele de resort, şi că preluarea a fost făcută cu anumite erori de procedură, corectate
ulterior.
Consiliul Facultăţii ia la cunoştinţă componenţa comisiilor pentru cursurile de perfecţionare 2012.

III. Prezentarea vizitei de evaluare EUA, ce a avut loc pe 26 iunie 2012
Dna decan Murăruş prezintă pe scurt desfăşurarea vizitei de evaluare EUA, din 26.VI.2012 şi lista
de documente înaintate comisiei, referitoare la funcţionarea şi activitatea facultăţii. Vizita s-a desfăşurat
fără nici un fel de probleme semnalate de evaluatori; comisia s-a informat în general despre
funcţionarea şi structura instituţiei, despre programele de studii, despre proceduri de evaluare a
studenţilorşi a cadrelor didactice de către studenţi, despre relaţia cu mediul internaţional, despre
programele şi strategiile de creştere a vizibilităţii facultăţii în mediul extern.
Decizia finală a comisiei, după vizita în UB, a fost de a evalua în luna noiembrie 2012 încă patru
facultăţi (în loc de două, cum a fost programarea iniţială) şi de a consulta şi alte documente care privesc
strategiile de dezvoltare instituţională. Abia apoi comisia va prezenta raportul final.
Dl Mihai Constantinescu, student la Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării, participant la vizita de
evaluare, a trecut în revistă cîteva subiecte discutate de evaluatori cu grupul reprezentanţilor
studenţilor: bazele de date accesibile studenţilor, proiectele ştiinţifice şi activităţile de cercetare în care
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se implică studenţii în facultate, reprezentativitatea studenţilor în organismele de conducere,
regulamentul cu privire la plagiat.
Consiliul Facultăţii ia la cunoştinţă raportul vizitei de evaluare EUA, realizat de dna decan Murăruş.

IV. Calendarul sărbătoririi celor 150 de ani ai Facultăţii, în 2013. Discuţii şi propuneri
Dna decan Murăruş abordează subiectul sărbătoririi celor 150 de ani ai Facultăţii de Litere, în 2013.
Pentru organizarea anului aniversar, conducerea facultăţii vizează publicarea monografiei instituţiei – în
curs de realizare de către un colectiv de cercetare-documentare, coordonat de dna prof. dr. Adina
Berciu. Dna decan transmite solicitarea din partea acestui colectiv către directorii de departament,
aceea de a delega cîte două persoane (cadre didcatice) care să realizeze o prezentare sintetică a marilor
figuri din domeniul de activitate al colectivelor respective.
Se doreşte lansarea unei medalii aniversare pentru festivităţile din noiembrie 2013. De asemenea,
se solicită suportul directorilor de departamente pentru a realiza un plan de programe, acţiuni de
promovare a facultăţii în mediul universitar şi în societate, nu doar prin mass-media. Totodată, dna
decan propune denumirea sălilor de curs din facultate, astfel încît fiecare să poarte numele unui
profesor de prestigiu.
Consiliul Facultăţii ia la cunoştinţă intenţiile de organizare a anului aniversar Litere-2013.

V.

Diverse: 1. comisii pentru admiterea la masterat; 2. comisii pentru admiterea la
doctorat (septembrie 2012); 3. modificări aduse comisiilor pentru concursurile
didactice din anul universitar în curs; 4. comisia pentru masteratul MCRP, componenta
MARPE, sesiune extraordinară iulie 2012; 5. prezentarea proiectului Institutului de
Cercetare al UB.

V.1. Comisii pentru admiterea la masterat (septembrie 2012)
Pentru admiterea la masterat din septembrie 2012, dna decan propune menţinerea comisiilor
pentru sesiunea de disertaţie, din iunie 2012, dar la care trebuie să se adauge noi membri, pentru a se
ajunge la componenţa: preşedinte, trei membri, un secretar de comisie.
La comisiile Departamentului de Ştiinţe ale comunicării sînt de asemenea necesare modificări,
din motive obiective, atsfel încît să se respecte metodologia de concurs.
V.1. Comisii pentru admiterea la doctorat (septembrie 2012)
Dna prof. dr. Andra Vasilescu anunţă comisia de admitere la doctorat pentru Studii de lingvistică,
formată din: prof. dr. Gheorghe Chivu, prof. dr. Emil Ionescu, prof. dr. Adriana Stoichiţoiu-Ichim, prof. dr.
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Rodica Zafiu, prof. dr. Andra Vasilescu, lector. dr. Camelia Uşurelu (secretar de comisie). Rămîne să se
stabilească preşedintele de comisie dintre membrii numiţi.
Comisia de admitere la doctorat pentru Studii literare urmează să fie anunţată de către
directorul SD Litere, prof. dr. Ioan Bogdan-Lefter (absenţă motovată la prezentul Consiliu).
V.3. Modificări aduse comisiilor pentru concursurile didactice din anul universitar în curs
Se anunţă comisiile noi pentru concursurile didactice din acest an universitar, pentru
Departamentul de Ştiinţe ale comunicării, modificate din motive obiective, cu respectarea metodologiei
de concurs.
V.4. Comisia pentru masteratul MCRP, componenta MARPE, sesiune extraordinară iulie 2012
Dna asist. dr. Ana-Maria Teodorescu anunţă că pentru componenta MARPE a masteratului
Modele de Comunicare şi Relaţii Publice a fost transmisă către rectorat o adresă prin care se solicită
aprobarea pentru o sesiune extraordinară în iulie 2012, dat find că masterandul francez părăseşte
România începînd cu luna august.
Comisia propusă pentru evaluarea disertaţiilor este formată din:
prof. dr. Adriana Stoichiţoiu-Ichim (preşedinte); membri: conf. dr. Alexandru Ofrim, lector dr.
Cristian Bogdan, lector dr. Cristina Popescu; secretar de comisie: asist. dr. Raluca Moise.
Consiliul Facultăţii de Litere este de acord în unanimitate cu comisiile propuse.

V.5. Prezentarea proiectului Institutului de Cercetări IC-UB
Lector dr. Laura Mesina, prodecan, prezintă proiectul Institutului de Cercetări al UB, iniţiat de
prorectorul pentru cercetare, prof. dr. Emil Barna şi pregătit de Comisia ştiinţifică a UB.
Sînt aduse în discuţia Consiliului facultăţii atît documentele în lucru pentru înfiinţarea IC-UB
(regulament, organigramă), cît şi criteriile pentru afilierea centrelor de cercetare din domeniile Ştiinţe
umaniste şi Ştiinţe sociale, în care îşi încadrează activitatea şi centrele Facultăţii de Litere.
Din partea echipei de prodecani pentru cerectare, Laura Mesina menţionează în continuare
cîteva aspecte:
1. domeniilor de activitate le vor corespunde sub-unităţi specifice în cadrul IC-UB; 2. afilierea
(liberă opţiune) se va face în baza unor criterii pe care prodecanii pentru cercetare din domeniu au
dreptul să le propună, în urma consultării directorilor de centre de cercetare; 3. afilierea la IC-UB va oferi
posibilitatea centrelor, laboratoarelor etc. de a concura pentru finanţări de proiecte de cercetare din
fondurile bugetare ale ICUB, de a încadra cercetători, de a publica şi de a organiza manifestări ştiinţifice,
toate în baza unor documentaţii întocmite concludent şi care vor fi supuse evaluării.
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Laura Mesina anunţă că a informat directorii de centre de cercetare şi membrii Comisiei
ştiinţifice a Facultăţii de Litere în legătură cu acest proiect şi a solicitat amendamente şi propuneri.
S-a primit acordul - de principiu - de afiliere la IC-UB din partea directorului Centrului de
cercetări de etnologie şi folclor, dna conf. dr. Narcisa Ştiucă.
Prodecanul pentru cercetare solicită membrilor Consiliului direct interesaţi observaţii şi sugestii
atît pentru îmbunătăţirea documentelor fondatoare ale ICUB, cît şi pentru lista de criterii în baza cărora
se va face afilierea la ICUB.
Data de deschidere a ICUB: 01.X.2012.
Consiliul Facultăţii ia la cunoştinţă stadiul procesului de înfiinţare a IC-UB.
V.6. Tribunalul Bucuresti, Sectia a IV-a Civila a solicitat Facultăţii de Litere delegarea unor specialisti
pentru comisia de experţi care să analizeze textul acuzat de plagiat al piritului Cristian Dumitrescu.
Consiliul Facultăţii de Litere decide că nu se poate implica oficial şi că orice angajat al facultăţii
care are competenţa solicitata în speţa respectivă, este liber să o facă, dar numai în nume propriu.
Consiliul Facultăţii de Litere votează în unanimitate propunerea de răspuns către Tribunalul
Bucuresti, Sectia a IV-a Civila.

Încheiat astăzi, 2 iulie 2012, în prezenţa cvorum-ului Consiliului Facultăţii de Litere.

Consemnează
(în absenţa motivată a secretarului Consiliului Facultăţii de Litere):
Lector dr. Laura Mesina
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