ŞEDINŢA CONSILIULUI PROFESORAL AL FACULTĂŢII DE
LITERE
14 IANUARIE 2013

Ordinea de zi:
1. Raport financiar prezentat de decan;
2. Planul operaţional pentru anul 2013;
3. Orar semestrul al II-lea;
4. Licenţă sesiunea februarie 2013;
5. Validarea comisiilor de concurs pentru posturile didactice;
6. Diverse.
1. Raportul financiar prezentat de decan
Dna Decan, Conf. univ. dr. Oana Murăruș, anunță că raportul financiar va fi prezentat
la ședința de consiliu din luna februarie, dat fiind că dl. Adrian Albu, directorul economic al
Universității, nu a predat încă situația financiară a facultății.

2. Planul operaţional pentru anul 2013

Dna Decan, Conf. univ. dr. Oana Murăruș, amintește faptul că planul operațional
decurge din planul strategic aprobat anterior. Există și câteva lucruri propuse recent, legate de
sărbătorirea facultății și de înființarea unui Centru de Orientare Profesională a Studenților,
care va fi coordonat de Lector univ. dr. Miroslav Tașcu-Stavre (care are deja experiență în
domeniu, dat fiind că se ocupă de un astfel de centru la SNSPA). Planul operațional este
supus la vot și aprobat în unanimitate.
Dl. Lector univ. dr. Miroslav Tașcu-Stavre subliniază că există un asemenea centru la
nivelul Universității din București, coordonat de dl. Marian Crăciun. În viitor, probabil până
la începutul lunii martie, dl. Miroslav Tașcu-Stavre va propune o schiță referitoare la
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activitățile centrului și la modalitățile în care ele se vor desfășura, va gândi posibile proiecte
care să pună în lumină parteneriatul facultății cu societatea și relația cu alumnii.

3. Orar semestrul al II-lea
Dna prodecan, Lector univ. dr. Oana Fotache anunță că a fost trimis pe mail calendarul
activităților legate de orar și îi roagă pe colegi să încerce să respecte criteriile indicate pentru
așezarea orelor la diversele specializări ale facultății. De asemenea, le cere șefilor de catedre
să prezinte lista cu suplinitorii pentru diversele discipline, astfel încât și aceștia să poată fi
contactați pentru strângerea opțiunilor de orar.
Dna prodecan, Lector univ. dr. Oana Fotache informează Consiliul că plata cu ora a
fost momentan suspendată.

4. Licenţă sesiunea februarie 2013
Calendarul și comisiile de licență vor fi trimise pe adresele de email ale tuturor
profesorilor. Dna decan Oana Murăruș solicită afișarea rapidă a bibliografiilor de specialitate
(la aviziere și pe forumurile diverselor secții) pentru sesiunea de licență din luna iunie.

5. Validarea comisiilor de concurs pentru posturile didactice
Sunt anunțate de către șefii de catedră posturile care vor fi scoase la concurs, precum și
comisiile de concurs pentru fiecare post în parte. Comisiile sunt aprobate în unanimitate.
Săptămâna indicată pentru susținerea concursurilor didactice este 21-27 februarie 2013.
Criteriile pentru desfășurarea concursurilor vor fi cele vechi, dat fiind că noile criterii au
apărut în Monitorul Oficial după ce fuseseră publicate posturile scoase la concurs și unele
persoane s-ar fi putut deja înscrie, conform normelor anterioare.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate comisia pentru desemnarea mobilităților
profesorale ERASMUS, alcătuită din Prof. univ. dr. Monica Spiridon (președinte de comisie);
Prof. univ. dr. Emil Ionescu, Conf. univ. dr. Camelia Ușurelu, Lector univ. dr. Lucia Ofrim.
Se supune la vot și se aprobă în unanimitate includerea în Comisia pentru asigurarea
calității a Facultății de Litere a studentei Marina Dragu (Studii Europene, anul I).
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Dna decan Oana Murăruș anunță că toate criteriile de promovare (în funcție de
diversele comisii) au fost publicate în Monitorul Oficial 890 bis, din 27 decembrie 2012.
Abilitarea nu mai constituie o precondiție pentru ocuparea postului de professor universitar,
ci pentru obținerea dreptului de conducere de doctorat.
Dna decan Oana Murăruș informează membrii Consiliului că numărul de doctoranzi nu
mai este plafonat, așa cum s-a întâmplat în trecut (maximum 8 doctoranzi la un profesor).
Pentru examenul de admitere la gradul I au fost stabilite 2 comisii:
I.

Prof. univ. dr. Liviu Papadima;
Prof. univ. dr. Rodica Zafiu;
Prof. univ. dr. Ionel Enache.

II.

Prof. univ. dr. Andra Vasilescu
Conf. univ. dr. Gabriel Mihăilescu.

6. Diverse
Dna decan Oana Murăruș anunță demararea campaniei umanitare pentru strângerea de
fonduri în vederea tratamentului necesar lui Gabriel Costache, fiul colegului nostru, Iulian
Costache, și o invită pe Andreea Drăghicescu să prezinte stadiul în care se află Campania
umanitară. Suma necesară începutului tratamentului este de 60.000 euro.
Dna decan Oana Murăruș anunță Consiliul că a acceptat să mai ofere un răgaz
studenților de la IFR care nu și-au achitat taxa de școlarizare, pentru a-i determina astfel să nu
renunțe la locul ocupat.

Întocmit de lector univ. dr. Cristina Bogdan
Secretarul Consiliului Profesoral al Facultății de Litere
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