ŞEDINŢA CONSILIULUI PROFESORAL AL FACULTĂŢII DE
LITERE
26 SEPTEMBRIE 2012

Ordinea de zi:
1. Avizarea concursurilor didactice;
2. Planurile de învățământ, statele de funcții 2012-2013;
3. Admiterea la masterate, doctorat – informare;
4. Deschiderea anului universitar;
5. Orar;
6. Diverse.
1. Avizarea concursurilor didactice
D-na Decan, Conf. dr. Oana Chelaru-Murăruş, informează membrii Consiliului
profesoral în legătură cu desfășurarea concursurilor didactice care au avut loc în facultate,
pentru ocuparea unor poziții didactice la diferite departamente, anunțând totodată punctajele
obținute de candidați, după cum urmează:
Lingvistică:
Ocuparea unui post de Conferențiar de către dna Camelia Ușurelu (97 puncte); ocuparea unor
posturi de Lector de către dna Gabriela Stoica (100 puncte); dna Adina Dragomirescu (100
puncte) și dna Mihaela Viorica Constantinescu (100 puncte).
Studii Literare Românești
Ocuparea unui post de Conferențiar de către dl Răzvan Voncu (93,5 puncte).
Științe Administrative
Ocuparea unui post de Lector de către dl M. Dumitrache (92,75 puncte).
Studii Culturale
Ocuparea unui post de Lector de către dna Simona Drăgan (93,75 puncte).
Ocuparea unui post de Asistent de către dl Emil Constantin Bucur (89 puncte).
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Științe ale Comunicării
Ocuparea unui post de Conferențiar de către dna Alexandra Crăciun (98,75 puncte);
Ocuparea unui post de Conferențiar de către dna Cristina Popescu (95 puncte);
Ocuparea unui post de Conferențiar de către dna Octavia Porumbeanu (95 puncte);
Ocuparea unui post de Lector de către dna Ana Maria Teodorescu (98,70 puncte).
Studii Ebraice
Ocuparea unui post de Conferențiar de către dna Felicia Waldman (100 puncte);
D-na decan, Conf. dr. Oana Chelaru-Murăruş, îi invită pe toți președinții comisiilor de
concurs să prezinte mai detaliat felul în care s-au desfășurat examenele. Sunt prezentate
situațiile pentru fiecare comisie în parte, după cum urmează:
Dna Profesor Doina Banciu atrage atenția asupra completării eronate (menționarea unei alte
poziții didactice și a unei alte discipline) a dosarului de concurs al uneia dintre concurente,
doamna V. Frâncu (care nu a obținut decât 51,25 de puncte, fiind respinsă), precum și asupra
comportamentului inadecvat al acestei candidate în timpul concursului.
Dna Profesor Rodica Zafiu anunță cu bucurie promovarea colegelor de catedră, subliniind
calitatea excepțională a lecțiilor susținute, precum și apariția unor cărți de autor ale Cameliei
Ușurelu, Gabrielei Stoica și Vioricăi Constantinescu.
Dl Profesor Mircea Vasilescu informează despre dificultatea alegerii între 2 candidați foarte
bine pregătiți și capabili, conform statutului și experienței profesionale, să ocupe amândoi
poziția de conferențiar: dl Răzvan Voncu și dna Simona Popescu. În final, poziția a fost
ocupată de dl Răzvan Voncu, la distanță doar de câteva puncte de dna Simona Popescu.
Dl. Conferențiar Cristian Moroianu informează despre buna desfășurare a examenelor în
comisiile pe care le-a condus și îi felicită pe colegii promovați pentru rezultatul obținut.
Dna Profesor Mihaela Constantinescu menționează dificultatea alegerii candidatului pentru
ocuparea postului de asistent la departamentul de Studii Culturale. S-au înscris 4 candidați,
dintre care s-au prezentat la examen doar 3, toți foarte bine pregătiți. În final, departajarea s-a
făcut în funcție de calitatea lecției deschise. Cel de-al doilea clasat va primi seminarii la plata
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cu ora, în speranța că în viitor se va putea deschide un alt post de asistent pentru care să
concureze.
Dna Profesor Adriana Ichim prezintă situația concursului pentru ocuparea postului de lector
în cadrul Departamentului de Științe ale Comunicării, secția de Comunicare și Relații
Publice.
Se supune la vot validarea rezultatelor concursurilor didactice, care sunt aprobate cu
unanimitate de voturi. Dna Decan, Conf. Dr. Oana Murăruș, îi felicită pe toți colegii care au
ocupat pozițiile scoase la concurs și le urează succes în activitate.
2. Planurile de învățământ, statele de funcții 2012-2013
Situația planurilor de învățământ și a statelor de funcții la nivel de facultate este prezentată de
dna prodecan Cristina Popescu și dna prodecan Oana Fotache.
Dna prodecan Cristina Popescu atrage atenția asupra problemelor care apar în completarea
statelor de funcții, menționând necesitatea respectării unei grile unitare de lucru, cu marcarea
nume, prenume a titularilor în statele de funcții. Statul de funcții al Departamentului de Studii
Literare conține anumite nume incomplete. De asemenea, trebuie definitivat statul de funcții
al Departamentului de Științe Administrative. De anul acesta, statele de funcții trebuie să
includă și CNP-urile titularilor și ale colaboratorilor.
Dna prodecan Oana Fotache informează consiliul despre introducerea creditelor suplimentare
pentru practica de specialitate la masterate, precum și despre modificarea titlurilor unor
discipline (maximum 2) în unele planuri de învățământ de la masterat (de pildă, la
Departamentul de Studii Literare). Se aprobă în unanimitate aceste modificări.
3. Admiterea la masterate, doctorat - informare;
Dna Decan Oana Murăruș informează consiliul despre rezultatele admiterii la masteratele
Facultății de Litere, atrăgând atenția asupra dificultăților întâmpinate anul acesta de anumite
specializări și a necesității unei mai bune promovări a masteratelor în viitor.
Locurile de la buget au fost acoperite la toate specializările, cu ajutorul glisărilor de la un
masterat la altul, cu 2 excepții:
Masteratul de Studii Ebraice, unde au fost ocupate doar 8 locuri de la buget, din cele 15
locuri alocate și încă 2 locuri cu taxă (masteratul va fi declarat unul strategic și se va explica
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situația neocupării mai multor locuri și prin faptul că nu există studii de licență la această
specializare);
Masteratul de Etnologie, unde au fost ocupate 19 locuri de la buget, din cele 25 de locuri
alocate și 1 loc cu taxă (situația este deosebită la acest masterat, dat fiind că anul acesta nu a
absolvit o promoție de la Etnologie).
Dna Decan Oana Murăruș informează consiliul despre glisările care au avut loc între diferite
masterate, astfel încât să se poată ocupa toate locurile de la buget, și le mulțumește dnei
Marina Ciobanu și drei Diana Diaconescu pentru sprijinul important acordat în realizarea
acestor schimbări.
De asemenea, dna Decan vorbește despre necesitatea regândirii strategiei de admitere la unele
masterate, precum MCRP, unde probele scrise îi îndepărtează pe candidați. Dna Profesor
Monica Spiridon afirmă posibilitatea înlocuirii probei scrise cu un proiect pe care candidatul
să-l depună la înscriere și pe baza căruia să se organizeze ulterior interviul.
Dl Profesor Ion Bogdan Lefter, Directorul Școlii Doctorale a Facultății de Litere, informează
consiliul despre admiterea de anul acesta. Dacă anul trecut au fost primite 55 de locuri de la
buget, anul acesta numărul s-a redus la 34 de locuri bugetate și 5 locuri cu taxă. Pentru aceste
locuri au candidat 61 de persoane, dintre care 16 cu proiecte de lingvistică și 45 cu proiecte
de istorie literară, teorie literară, antropologie, biblioteconomie, literatură universală etc.
Locurile nu au fost de la început împărțite între lingvistică și literatură, ceea ce a dat naștere
unor discuții în urma examenului de admitere.
În final, au fost admiși 10 doctoranzi în domeniul lingvistic (9 locuri bugetate și 1 loc cu
taxă) și 29 de doctoranzi în domeniul literaturii, cu toate specializările aferente (25 locuri
bugetate și 4 locuri cu taxă). Ultima medie de admitere a fost 8,25, iar pentru 5 candidați care
au obținut media 8 s-a trimis un mesaj de cerere de suplimentare a locurilor cu taxă la Biroul
Doctorate de la Rectorat.
Dna Profesor Andra Vasilescu propune pentru anul viitor împărțirea locurilor de la început
între Lingvistică și Literatură și informarea candidaților cu privire la numărul de locuri pe
care vor concura, în funcție de specializarea aleasă.
Dl Profesor Emil Ionescu propune ca împărțirea candidaților să se facă după înscrieri, astfel
încât să se poată respecta criteriul proporționalității.
Dl Profesor Ion Bogdan Lefter anunță constituirea unui Consiliu al Școlilor Doctorale la
nivelul Universității din București și alegerea Prof. dr. Daniel Barbu de la Facultatea de
Științe Politice în calitatea de Director (cu rang de Prorector) al acestui Consiliu. Acest
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Consiliu va elabora un Regulament al Școlilor Doctorale, ținând cont de regulamentele
interne ale fiecărei Școli.
Dl Profesor Ion Bogdan Lefter informează despre criteriul includerii unor profesori din afara
Facultății de Litere în Școala Doctorală a instituției noastre.

4. Deschiderea anului universitar;
Dna Decan informează că zilele de 1, 2 și 3 octombrie au fost desemnate ca zile
administrative, în care nu vor avea loc cursuri, ci doar deschiderile oficiale ale diverselor
departamente și înscrierea studenților în noul an universitar.
Deschiderile au fost programate luni, 1 octombrie 2012, după cum urmează, astfel încât
conducerea facultății să poată fi prezentă la toate secțiile:
Ora 10, Litere (Amf. Odobescu);
Ora 10,30, CRP (Amf. Bălcescu);
Ora 11,00, Sudii Europene (sala 408);
Ora 11,30 SID (sala 205);
Ora 12,00, AMS (sala 203);
Ora 12,30 Etnologie (sala 120).

5. Orar
Dna prodecan Oana Fotache anunță că orarul va fi afișat în cursul zilei de vineri (28.09) sau
cel mai târziu sâmbătă (29.09) și menționează problemele care apar an de an din pricina
nerespectării intervalelor alocate pentru cursurile opționale de la Litere.
Dna Conferențiar dr. Camelia Ușurelu sugerează defalcarea opționalelor pentru evitarea
acestor probleme de orar.
Dna Profesor dr. Mihaela Constantinescu vorbește despre dificultatea respectării acestor
intervale, atunci când ne raportăm la colaboratorii externi care, fiind și foarte prost
remunerați și angrenați și în alte activități în afara facultății, vor renunța la colaborare dacă li
se vor impune niște restricții de orar.

6. Diverse
Sunt supuse la vot și aprobate în unanimitate înlocuirile unor îndrumători de an:
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Lector dr. Oana Uță (în calitatea de responsabil cu problemele studențești) este înlocuită cu
lector dr. Andreea Soare, dat fiind că Oana Uță va pleca la un lectorat în străinătate;
Lector dr. G. Ardelean este înlocuit la anul II, seria II, cu asist. drd. Bogdan Tănase;
Anul I Litere, seria 1, este preluat de asist. dr. Catrinel Popa;
Anul I Litere, seria 2, este preluat de lector dr. Mihaela Viorica Constantinescu;
Anul I CRP este preluat de lector dr. Silvia Barutcieff;
Anul I Studii Europene este preluat de asist. dr. Emil Bucur;
Anul I Etnologie este preluat de lector dr. Lucia Ofrim;
Anul II LUC este preluat de conf. dr. Elena Mazilu Ionescu;
Anul I SID este preluat de conf. dr. Simona Antonescu;
Anul I AMS este preluat de conf. dr. Nina Vârgolici.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate tematica consiliilor profesorale care vor avea loc
în primul semestru al acestui an universitar, după cum urmează:

15. 10. 2012
Practica în cadrul programelor de masterat;
Fișele de post și fișele disciplinelor;
12. 11. 2012
Elaborarea ghidului licenței;
Planul editorial pentru 2013;
Strategia pentru anul Facultății de Litere (serbat în nov. 2013);
10. 12. 2012
Promovarea masteratelor;
Pregătirea raportului de auto-evaluare al facultății;
Raportul de activitate al departamentelor (pregătit de directorii de departamente);
Tematica licenței pentru iunie 2013;
14. 01. 2013
Prezentarea raportului financiar pe anul anterior;
Planul operațional al facultății;
Orarul pentru semestrul al II-lea;
18/25.02.2013
Raportul de cercetare;
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Comisiile de licență și de masterat;
Prezentarea de fond a raportului de auto-evaluare.
Dl. Prodecan Emil Ionescu supune la vot înlocuirea prin mandatare în Comisia de avizare a
Concursurilor Didactice a dnei prodecan Laura Mesina cu dl prodecan Cristian Moroianu, dat
fiind că dna Laura Mesina este plecată din țară în această perioadă. Consiliul aprobă în
unanimitate.
Dna Decan Oana Murăruș propune pentru Comisia de Etică a Universității numirea lectorului
Adrian Stoicescu. Se aprobă în unanimitate.
Secția de Științele Informării și Documentării cere lărgirea Comisiei de Relații Internaționale
a Facultății cu încă un membru din partea lor. Este propusă și votată în unanimitate dna conf.
dr. Octavia Porumbeanu.
Dna Decan Oana Murăruș anunță că facultatea noastră este reprezentată în Comisia de
echivalare a studiilor de către dna Prof. dr. Rodica Zafiu și de dl. Conf. dr. Daniel CristeaEnache.
Dna Decan Oana Murăruș informează Consiliul că a fost depus un memoriu la minister
pentru semnalarea faptului că Facultatea de Litere nu este reprezentată prin niciunul dintre
profesorii ei în comisiile CNATCU. Deocamdată nu s-a primit niciun răspuns.
Dna prodecan Oana Fotache le solicită directorilor de departamente listele cu suplinitori
pentru a primi acordul consiliului.
Dna prodecan Oana Fotache supune la vot și se aprobă în unanimitate comisia de doctorat a
doctorandei Anca Băicoianu (profesor coordonator: Prof. Dr. Mircea Martin) și transferul
doctorandei Denisa Mihaela Alexandru de la Prof. Dr. Ion Stoica la Prof. Dr. Mircea
Regneală, cu acordul celor 2 coordonatori.
Dna secretar-șef Gabriela Dena cere aprobarea consiliului pentru echivalările unor studenți
pentru a putea fi înmatriculați corespunzător în anul universitar. Se aprobă în unanimitate.
În finalul consiliului, dna decan Oana Murăruș povestește despre vizita pe care a făcut-o la
Cernăuți și întrevederile pe care le-a avut cu Decanul Facultății de Litere și Prodecanul pentru
Probleme Internaționale, în vederea stabilirii unor acorduri pentru unele schimburi
universitare în viitor.
Întocmit de Lector dr. Cristina Bogdan
Secretar al Consiliului Facultății de Litere
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