Proces-verbal
Încheiat astăzi, 16 septembrie, în ședința Consiliului Profesoral al Facultății de Litere, Universitatea
din București. Sunt prezenți 24 de membri ai consiliului.
Dna. decan Ioana-Valentina Murăruș prezintă ordinea de zi a ședinței:
1. Informare cu privire la sesiunea de admitere la licență, masterat și doctorat, septembrie
2013;
2. Planuri de învățământ, norme și concursuri didactice;
3. Schiță a propunerii de atribuire a unor nume pentru sălile localului din str. E. Quinet;
4. Diverse: întocmirea orarului pentru anul universitar 2013/2014, programul aniversar Litere150, comisii de susținere a tezei de doctorat.

În deschiderea ședinței, dl. prodecan Cristian Moroianu prezintă succint situația admiterii la
licență (sesiunile de vară și de toamnă). Locurile la buget au fost ocupate integral la toate
programele de studii, rămânând libere doar locuri la taxă, după cum urmează: LLR-LLS – 6 locuri,
CRP– 48, SID – 5, Studii Europene – 21, LUC – 13, AMS – 0, CRP-ID – 19 locuri.
Dna. decan observă că forma de examinare scrisă blochează eventualitatea unui nou examen la
CRP pentru locurile rămase libere în vară.
Dna. conf. univ. Adela Rogojinaru explică succint că examenul cu probe scrise nu se poate relua
în toamnă doar pentru locurile cu taxă, din cauză că, existând deja o ofertă educațională foarte
bogată la universitățile private pentru același program de studii, nu mai există concurență alta decât
pentru locurile bugetate. În plus, examenul din toamnă este gerat de departamentele de lingvistică
și de limbi străine.
Dl. lector univ. Miroslav Tașcu-Stavre aduce în discuție chestiunea perioadei de confirmări,
extinse nejustificat în cazul departamentelor la care admiterea nu e bazată pe probe scrise.
Dna. prof. univ. Mihaela Constantinescu precizează că departamentul de Studii Europene este
defavorizat de perioada prea lungă de confirmări, pentru că și în alte facultăți există același program
de studii, care afișează însă rezultatele mai devreme. Propunerea domniei-sale este să se accepte din
partea rectoratului afișarea rezultatelor exact în momentul în care situațiile confirmării locurilor la
buget sunt definitive.
Situația admiterii la masterat este prezentată de dna. decan Ioana-Valentina Murăruș, care o
apreciază drept destul de bună, în ansamblu. Rezultatele au fost definitivate în urma strategiilor de
redistribuire a locurilor de la masteratele deficitare spre celelalte, care aveau un număr mai mare de
candidați înscriși. Probleme de ocupare a locurilor s-au înregistrat la programele de Studii Literare
Românești și Teorie Literară și Literatură Comparată, care au rămas în deficit. Dna. decan prezintă
condițiile acordului pentru școlarizare obținut din partea rectoratului: în acest an, prin excepție,
programele funcționează cu un efectiv mai mic, numai datorită faptului că media pe facultate a fost
de cca. 25 de masteranzi. Condiția este ca aceste două programe să se reformeze structural și să se
reacrediteze cu dosar la ARACIS. Este recomandabil ca proiectul de reformă să fie gata de prezentare
în luna ianuarie.
Dl. prof. univ. Caius Dobrescu, coordonatorul masteratului de Teorie Literară și Literatură
Comparată, precizează că problema de acoperire efectivă a locurilor exista de ceva vreme și era
conștientizată, astfel încât la începutul anului universitar precedent s-a inițiat un proiect de reformă.
Din păcate, discuțiile s-au blocat undeva, dar ar trebui reluate în momentul acesta, fiindcă situația de
fapt impune transformarea. Modelul de reformă ar putea fi programul de Studii Avansate în
Lingvistică, program care nu are o orientare lucrativă, a trecut printr-o situație de criză și s-a
reformat cu un succes considerabil.
Dl. lector univ. Miroslav Tașcu-Stavre propune ca potențială soluție preînscrierile la masterat
în semestrul al II-lea al anului universitar precedent; studenții ar avea astfel posibilitatea de a se

orienta mai devreme. Alături de aceasta, ar trebui să se instituie un program de consultanță din
partea profesorilor care predau la programele respective.
Dna. conf. univ. Adela Rogojinaru își exprimă ezitarea față de formula preînscrierilor, care e o
promisiune făcută unor studenți ce nu sunt încă absolvenți. O variantă alternativă, propune domniasa, ar fi consultanța asigurată de coordonatorii tezelor de licență.
Dl. prof. univ. Ion-Bogdan Lefter prezintă situația admiterii la doctorat: există 34 de locuri
disponibile, iar examenul de admitere va fi luni, 23 septembrie. Până atunci va fi definitivată
împărțirea între domenii (literatură/lingvistică).
2. Planuri de învățământ, norme, concursuri didactice
Dna. prodecan Oana Fotache-Dubălaru prezintă situația planurilor de învățământ. La
programele de licență nu se înregistrează modificări. La masterat, domnia-sa cere acordul Consiliului
pentru modificarea unor titluri de cursuri la programul de Teorie Literară și Literatură Comparată,
datorită întoarcerii dnei. conf. univ. Carmen Mușat din anul sabatic și a dnului. prof. univ. Ovidiu
Verdeș de la o bursă de cercetare. Și la programul de Studii Literare Românești există două
modificări: cursul de Hermeneutică literară devine Hermeneutică și stilistică, iar cel privind Studiul
monografic al scriitorilor se va numi Studiul monografic al scriitorilor și exilul literar.
Dna. conf. univ. Adela Rogojinaru indică o modificare în planul de învățământ al programelor
departamentului pe care îl conduce: numărul de credite fiind modificat datorită prezenței stagiului
intensiv de practică simultan cu orele de practică, se vor introduce două ateliere.
Aceeași situație este prezentă și la programul de Studii Avansate în Lingvistică, precizează
dna. prof. univ. Rodica Zafiu: datorită introducerii practicii în plan, se modifică numărul de credite
pentru ateliere.
Consiliul Profesoral aprobă în unanimitate aceste modificări.
Dna. decan prezintă situația întocmirii statelor de funcțiuni: la recomandarea rectoratului,
normele didactice vor fi mărite cu 2 ore convenționale. Dl. lector univ. Adrian Stoicescu exprimă, în
numele colegilor din departament, nemulțumirea cu privire la această recomandare, accentuând că
aceasta vine fără vreo modificare salarială și în condițiile în care programele de achiziții se dovedesc
costisitoare. Dna. decan Ioana-Valentina Murăruș precizează că situația financiară a Facultății de
Litere este în continuare dificilă, înregistrându-se încă un deficit considerabil (poziția a treia în
clasamentul facultăților deficitare din Universitate). În plus, dubla specializare impune un regim
financiar diferit.
Dna. prof. univ. Mihaela Constantinescu își exprimă nemulțumirea față de modul în care
funcționează programul informatic în care se introduc datele pentru statele de funcțiuni: softul se
dovedește ineficient și neperformant, nepermițând modificări în timp ce se lucrează.
Dna. conf. univ. Adela Rogojinaru precizează că, în următorul Senat universitar, va ridica
problema diferențelor de costuri înregistrate în programele de achiziții.
În continuare, dna. conf. univ. Cristina Popescu prezintă succint situația concursurilor
didactice din luna septembrie. Adresele pentru modificări în structura comisiilor de concurs au fost
deja trimise la rectorat, iar conținutul dosarelor este disponibil la decanat. Dna. prodecan indică din
nou actele necesare pentru definitivarea procedurilor de concurs: fișa de evaluare și referatul de
apreciere vor fi întocmite potrivit anexelor regulamentului. În plus, sunt necesare un raport de
sinteză pentru fiecare candidat și raportul asupra concursului, alături de procesul-verbal cuprinzând
prezența și punctajele. Obligația fiecărei comisii este de a anunța tema pentru curs/seminar cu 48 de
ore înainte de data concursului. Termenul de depunere a contestațiilor este 23-27 septembrie.
Dna. decan anunță data următorului consiliu, sâmbătă 28 septembrie, pentru validarea
concursurilor didactice.
Consiliul a fost informat că președintele comisiei de concurs pentru postul de conferențiar
universitar, poziția 16, a redactat o întâmpinare scrisă, atrăgând atenția asupra unei chestiuni de
metodologie: unul dintre candidați a depus o fișă de verificare din alt domeniu (Studii Culturale, în

loc de Filologie), ceea ce a generat mari diferențe de punctaj. Se așteaptă decizia comisiei centrale
de concurs.

3. Schiță a propunerii de atribuire a unor nume pentru sălile localului din str. E. Quinet
În cadrul proiectului aniversar Litere-150, există o propunere potrivit căreia sălilor de curs și
seminar din Facultatea de Litere să li se atribuie nume ale unor personalități care au fost cadre
didactice ale facultății. Lista (vezi anexa) este prezentată de dna. decan. Cu un vot împotrivă,
Consiliul votează noile denumiri.
4. Diverse
Dna. prodecan Oana Fotache-Dubălaru prezintă programul de întocmire a orarului, transmis deja
responsabililor din fiecare departament. În acest an universitar, cursurile opționale vor ocupa două
poziții în orar. Consiliul Profesoral votează în unanimitate lista suplinitorilor pentru posturile vacante
din toate departamentele.
Dna. decan anunță că deschiderea anului universitar va avea loc marți, 1 octombrie. Miercuri, joi
și vineri sunt zile rezervate programului administrativ pentru toți anii de studii.
Consiliul Profesoral aprobă componența următoarelor comisii de doctorat:
1. Drd. Anca Anne-Marie Lăzărescu, coordonator prof. univ. dr. Gh. Chivu, titlul tezei:
Neologismele în poezia noastră actuală (cu specială referire la cea scrisă). Președintele
comisiei de susținere: conf. univ. dr. Cristian Moroianu, membri: prof. univ. dr. Angela BiduVrănceanu, Universitatea din București; CSI I dr. Monica Busuioc, Institutul de Lingvistică
București; conf. Dr. Doina Butiurcă, Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureș;
2. Drd. Constanța Mihăilă, coordonator prof. univ. dr. Elena Filipaș, titlul tezei: HenrietteYvonne Stahl – studiu monografic. Președintele comisiei de susținere: conf. univ. dr. Emil
Ionescu; membri: prof. univ. dr. E. Negrici, Universitatea din București, prof. univ. Vasile
Spiridon, Univ. „V. Alecsandri” Bacău, CPI dr. N. Mecu, Institutul de Istorie Literară „G.
Călinescu” București.
Dna. prof. univ. Rodica Zane cere acordul consiliului pentru colaborarea cu Facultatea de Științe
Politice a SNSPA, unde ar urma să predea, în calitate de cadru didactic asociat, la programul de
masterat în antropologie condus de Vintilă Mihăilescu.
Dnul. prof. univ. Gh. Chivu cere acordul consiliului pentru participarea la colectivul de cercetare
angajat în elaborarea grantului PNC-PN-II_ID-PCE-2012-4-0285.
Dl. lector univ. Miroslav Tașcu-Stavre cere acordul consiliului pentru colaborarea cu Facultatea
de Științe Politice a SNSPA, în calitate de cadru didactic asociat.
Consiliul Profesoral își dă în unanimitate acordul pentru aceste colaborări.
Dna. conf. univ. Adela Rogojinaru solicită Consiliului acordul pentru a-i încredința dnei. decan
Ioana-Valentina Murăruș mandatul de participare la ședința Comisiei de Avizare a Concursurilor
Didactice a Senatului UB din 30.09.2013. Consiliul aprobă în unanimitate mandatul.
Dna. prof. univ. Doina Banciu precizează că, împlinind în cursul acestui an universitar vârsta de
pensionare, se va retrage din funcția de Director al Departamentului de științe administrative și
solicită Consiliului acordul de a o mandata pe dna. conf. univ. dr. Niculina Vârgolici în funcția de
Director interimar, până la organizarea alegerilor. Consiliul aprobă în unanimitate acest mandat
interimar.
Dna. decan prezintă succint programul aniversar Facultatea de Litere-150 de ani: ziua deschisă a
facultății va fi pe 4 noiembrie, când se va dezveli o placă aniversară și va avea loc o ceremonie în
Aula Magna. În cadrul programului se vor lansa monografia Facultății, un volum definitivat de peste
1000 de pagini, precum și broșuri, albume de prezentare și medalii aniversare. În aceeași perioadă,
profesorul Paul Cornea va fi sărbătorit pentru împlinirea a 90 de ani.

ANEXĂ
PROPUNERE

Atribuirea numelor unor personalităţi sălilor de curs din Facultatea de Litere, cu prilejul
sărbătoririi a 150 de ani de la înfiinţare (1863-2013)

Sala 113: Alexandru Rosetti – Departamentul de Lingvistică
Sala 114: George Călinescu – Departamentul de Studii literare româneşti
Sala 117: Mihail Dragomirescu
Sala 118: Şerban Cioculescu
Sala 120: Tudor Vianu (existentă)
Sala 204: Sala 205: D. H. Mazilu
Sala 208: Zoe Dumitrescu-Buşulenga
Sala 211: Dan Grigorescu (existentă)
Sala 305: Ovid Densusianu
Sala 307: Nicolae Cartojan
Sala 308: Sala 310: Mihai Pop
Sala 311: Ioan Bianu
Sala 312: Ion Coteanu
Sala 314: Alexandru Graur
Sala 315: Iorgu Iordan
Sala 408: Lazăr Şăineanu
Biblioteca Facultăţii de Litere: Nicolae Georgescu-Tistu
Centrul de lingvistică computațională – Sala E. Vasiliu

