Proces-verbal,
Încheiat astăzi, 13 ianuarie, în ședința Consiliului Profesoral al Facultății de Litere. La
ședință participă 21 de membri.
1.Planul operațional 2014
La primul punct al ordinii de zi, dna. decan prezintă observațiile formulate în discuțiile
din biroul de conducere privind planul operațional 2014. Astfel, dna. prodecan Laura Mesina
a precizat că la cap. 3, pct. 3.1 și 3.2, responsabilitatea ar trebui să revină Consiliului, iar la
cap. 6, responsabili pot fi toți prodecanii, fiecare cu domeniul său. Centrul de Orientare
Profesională și Consiliere Academică se poate afla în responsabilitatea dnei. prodecan
Mesina, mai ales că domnia-sa este coordonator al unui proiect (aflat în competiție pentru
finanțare) al cărui obiect este chiar asigurarea stagiilor de practică. Dl. lector univ. Miroslav
Tașcu-Stavre propune ca, după definitivarea structurii COPCA, fiecare departament să
delege câte un membru pentru administrarea Centrului.
Dna. decan Ioana-Valentina Murăruș observă că, odată cu reevaluarea programelor
de studii, se vor modifica și planurile de învățământ; directorii celor două departamente
filologice sunt invitați, așadar, la discuții asupra acestui subiect. Planul strategic al conducerii
prevede, de fapt, o atenție mai vizibilă acordată cursurilor instrumentale (comunicare scrisă
și orală/tehnica lecturii) și celor transversale fundamentale. Dna. prof. univ. Adriana Ichim
propune un sistem de rotație a cursurilor, pentru că, în formula actuală, cursurile de stilistică
și de lexicologie desfășurate succesiv în semestrul I al anului I au rezultate foarte slabe la
evaluare (aprox. 40% promovabilitate în prima sesiune). Dna. prof. univ. Monica Spiridon
reamintește principiul fundamental al alcătuirii planurilor de învățământ: cursurile de mare
generalitate trebuie așezate în poziție forte. Dna. lector dr. Helga Oprea precizează că este
nevoie de discuții nu doar în biroul departamentului, ci și cu titularii de curs.
Dna. decan informează Consiliul despre finalizarea proiectului de înființare a
Centrului de Studii Românești; urmează pașii administrativi (depunerea documentației de
înființare, precum și, în același dosar, proiectul de master internațional, cu proiecție
curriculară și structură. Se preconizează ca acest program de masterat să fie lansat la 1
septembrie 2015).
Membrii Consiliului sunt invitați să facă propuneri pentru acordarea titlului de Doctor
Honoris Causa (există câteva de la lingvistică, se așteaptă și celelalte domenii de studii).
Pentru titlul de Profesor Honoris Causa s-au înregistrat deja câteva propuneri.

Dna. prof. univ. Adela Rogojinaru cere lămuriri cu privire la numărul de conferințe
internaționale ce trebuie organizate de departamente. Dna. decan precizează că în planul
strategic se prevede organizarea de către facultate a minimum trei conferințe internaționale
și minimum două naționale.
Pornind de la o precizare a planului (secțiunea 8, buget, pct. 1, identificarea unor noi
surse de venituri), dl. lector dr. Miroslav Tașcu-Stavre propune ca UB să asigure
transparența bilanțului financiar anual, pentru a vedea exact care e situația Facultății de
Litere. Dna. decan explică succint că principalul deficit al facultății e cauzat de anul
pregătitor (investiția și salariile sunt asigurate de Facultatea de Litere, taxele plătite de
studenții străini sunt încasate de UB); se speră că această situație se va remedia odată cu
înființarea Centrului de Studii Românești. Cea mai mare parte din taxele studenților noștri e
folosită pentru salarii și plata cu ora (inclusiv colaboratori).
Dna. prodecan Oana Fotache propune o discuție despre ultimul punct al secțiunii de
buget (8.1.4, realizarea de economii prin reducerea rezonabilă a posturilor didactice). Dna.
decan Ioana-Valentina Murăruș precizează că această prevedere s-a realizat deja, prin
adăugarea a 2 ore la norma didactică. Dl. prof. univ. Ion-Bogdan Lefter observă că vechea
structură de personal presupunea un număr fix de posturi, dintre care unele erau vacante, și
întreabă dacă posturile se pot reintroduce în schema de personal. Dna. decan răspunde că,
în funcție de resursa financiară, schema se poate modifica anual. Dna. lector dr. Helga
Oprea propune eliminarea punctului 8.1.4, propunere aprobată de membrii consiliului.
Consiliul votează în unanimitate planul operațional 2014, cu modificările discutate.
2. Informări despre înscrierile la opționale, sesiunile de licență și de susținere a
disertației (februarie 2014), orarul semestrului al II-lea
Dna. prodecan Oana Fotache precizează că toate informațiile despre sesiunile de
licență și susținere a disertației se află deja pe www.litere.ro. Comisiile de corectură și
contestații au suferit foarte mici ajustări și actualizări, în special din cauze de
indisponibilitate. Dna. prof. univ. Adela Rogojinaru precizează că, în cadrul departamentului
pe care îl conduce, există o justificare pentru modificările de comisii: câțiva colegi sunt în
această perioadă în concediu.
Înscrierile la cursurile opționale se fac în perioada 13-17 ianuarie (anul al II-lea) și 1324 ianuarie (anul al III-lea). Sistemul de înscriere s-a modificat pentru anul al III-lea: studenții
al căror coordonator de teză are în acest semestru un curs opțional vor avea prioritate.
Dna. prodecan Oana Fotache informează consiliul că a început procesul de evaluare
a cursurilor opționale la Română A, prin distribuirea către studenți a unui formular-standard
(în care există și o rubrică de apreciere a modalității de înscriere).

Strângerea opțiunilor de orar va începe pe 16 ianuarie, mai târziu decât în mod
obișnuit; întârzierea e justificată de o întâlnire prealabilă cu echipa de orar de la FLLS, în
care se va încerca armonizarea formulelor pentru zilele de B și de A+B.
3. Săptămâna Masteratelor și colocvii naționale organizate de Facultatea de Litere
Mandatată de dna. conf. dr. Laura Mesina, prodecan responsabil de cercetare, dna.
decan informează Consiliul cu privire la două evenimente. Primul este săptămâna
masteratelor, ce se va desfășura între 24 și 28 februarie. Din 14 ianuarie, coordonatorii de
masterate și directorii de departamente sunt invitați să verifice/actualizeze informațiile de
anul trecut.

Al doilea eveniment este Best Letters Colloquia, manifestare științifică

studențească ce se

va desfășura în 28 și 29 martie, cu patru secțiuni (pentru toate

specializările, nivel de licență și masterat) și una invitată. Sunt așteptați câte patru studenți și
un profesor însoțitor (din universitățile Consorțiului), respectiv câte doi studenți și un profesor
însoțitor (pentru celelalte universități). Evenimentul, care se desfășoară sub egida UB-150
de ani, are deja un comitet de organizare general (din care fac parte cei cinci prodecani,
alături de dnele. lector dr. Lucia Ofrim și lector dr. Simona Drăgan, de la Departamentul de
Studii Culturale).
Dna. prof. univ. Adela Rogojinaru precizează că se vor păstra colocviile naționale ale
departamentului de Științe ale Comunicării, desfășurate, tradițional, la sfârșitul lunii mai. Dl.
prof. univ. Ion-Bogdan Lefter observă că n-ar trebui să existe o concurență între acest nou
colocviu și cele existente (de pildă, cele organizate de programul de masterat Studii Literare
Românești și de Școala Doctorală, cu o tradiție de 4 ani), pentru a nu epuiza resursele
financiare și logistice ale facultății și ale universității. Dl. lector dr. Miroslav Tașcu-Stavre
întreabă dacă s-a prevăzut posibilitatea publicării unui volum din lucrările BLC. Dna. decan
informează membrii Consiliului că există deja un acord de principiu al Editurii Universității
din București pentru publicarea lucrărilor.
4. Reevaluarea periodică a unor programe de studii
Dna. decan reamintește că, în acest semestru, câteva programe de studii (Limba și
Literatura Română, Științe ale Informării și Documentării, Etnologie) vor fi reevaluate de
către ARACIS; în plus, masteratul de Studii Europene și cel de Studii Literare își pregătesc
documentația pentru acreditarea unei formule noi. Dosarele ar trebui depuse la ARACIS cel
mai târziu la sfârșitul lunii aprilie. Programul de Etnologie a finalizat deja lucrul la dosar;
celelalte secții sunt în diverse stadii de pregătire a documentelor.
Cum procesul cel mai dificil va fi la programul Limba și Literatura Română, dna.
decan sugerează un calendar realist și un colectiv de lucru în care să fie implicați membri
din toate colectivele departamentelor.

Dna. prof. univ. Adela Rogojinaru atenționează colegii din consiliu că, la vizita pentru
reevaluarea masteratelor din departamentul de Științe ale Comunicării, evaluatorii au
solicitat să discute și cu unii membri ai departamentului.
5. Avizarea comisiilor pentru concursurile didactice
Șefii departamentelor de Studii Literare, Lingvistică, Studii Europene și Științe ale
Comunicării informează membrii Consiliului despre încărcătura posturilor scoase la concurs
în sem. I și despre componența comisiilor de concurs (vezi
http://www.unibuc.ro/n/organizare/dirresumane/post-vaca/desf-conc-orga-in-facu/Litere.php;
http://www.unibuc.ro/n/organizare/dirresumane/postvaca/docs/2013/dec/19_13_39_29UNIVERSITATEA_DIN_BUCURESTI_Posturi_vacante_s
em_I_2013-2014.pdf;
http://www.unibuc.ro/n/organizare/dirresumane/postvaca/docs/2014/ian/22_16_09_25Calendar_concurs_didactic_perioada_nedeterminata.pdf).
Comisiile de concurs se avizează de către Consiliu.
6. Modificări ale procedurilor de admitere
Dna. prodecan Oana Fotache informează membrii Consiliului despre modalitatea de
admitere la noul program de masterat Studii Literare (interviu pe baza unei tematici afișate)
și despre o modificare a modalității de admitere la masteratul Didactici ale Disciplinelor
Filologice (o pondere mai mare acordată mediei de la examenul de licență). La sugestia
dnei. prof. univ. Monica Spiridon și a dnei. lector dr. Helga Oprea, Consiliul formulează o
recomandare de a reevalua această modificare a procedurii de admitere.
7. Tematica pentru ședințele consiliului de pe semestrul al II-lea
Membrii Consiliului aprobă, fără completări sau obiecții, tematica propusă. Dna.
decan precizează că e doar o propunere de tematică, care se poate modifica în funcție de
evenimentele acelei luni. Dl. prof. univ. Ion-Bogdan Lefter apreciază diversitatea în
enumerarea tematică și modul în care s-au planificat temele de discuție.
8. Raportul de autoevaluare
Dna. prodecan Cristina Popescu anunță că eventualele obiecții sau observații cu
privire la criteriile de autoevaluare pot fi formulate până la 20 ianuarie. Există trei tipuri de
evaluare: a studenților pentru profesori; o fișă de autoevaluare, redactată de cadrul didactic
și avizată de șeful de departament; o evaluare intercolegială (peer-review).
Dna. prof. univ. Adela Rogojinaru observă că exista deja o evaluare colegială, în
interiorul fiecărui departament. Acum s-au uniformizat, fără vreo justificare prealabilă.

Dl. lector dr. Adrian Stoicescu precizează că în comisia de evaluare a UB s-a discutat
despre cele două moduri în care fiecare facultate e liberă să adapteze fișa: ponderea
fiecărui criteriu e hotărâtă intern, iar modalitatea în care punctele se convertesc în procente
e fixată în funcție de specificul facultății.
Dna. decan anunță că discuțiile despre criteriile de evaluare vor constitui și obiectul
unei ședințe reunite a comisiei de evaluare și comisiei de asigurare a calității.
Dna. prodecan Cristina Popescu precizează că procesul de culegere a datelor
trebuie să se încheie la 1 februarie, pentru a lăsa timp de lucru membrilor comisiei de
asigurare a calității. Structura raportului nu s-a modificat; se solicită o structură mai concisă
și o sistematizare mai riguroasă a datelor.
9. Diverse
Dna. prof. univ. Adela Rogojinaru aduce în discuție chestiunea plafonării fondului de
mobilități la 500 de euro și propune o evaluare a nevoilor de deplasări ale colegilor, pentru
fixarea unei sume în consecință. Dna. decan califică o astfel de prognoză drept dificilă,
pentru că nu toți colegii știu ce deplasări vor face în anul următor. Dl. lector dr. Miroslav
Tașcu-Stavre precizează că solicitările unui decont sunt îngreunate de mulțimea de
semnături necesare, într-un parcurs neclar și plin de dificultăți birocratice.
Dl. prof. univ. Ionel Enache solicită inițierea unui protest al Facultății de Litere față de
hotărârea de guvern prin care Biblioteca Pedagogică Națională „I. C. Petrescu” devine o
secție a BCU. Dna. decan invită membrii colectivului de Științe ale Informării și Documentării
să redacteze textul acestui protest, care urmează să fie aprobat de Biroul de Conducere al
facultății.
Dra. Denisa Mocanu, reprezentanta studenților din anul al II-lea, anunță că studenții
anului al II-lea și al III-lea au inițiat o campanie de strângere de semnături pentru modificarea
prevederii din regulamentul intern al FL și al FLLS care interzice reexaminarea de mai mult
de trei ori. Dna. decan precizează că e vorba de o prevedere legală, imposibil de modificat.
Dna. prof. univ. Adela Rogojinaru observă că statutul neprezentării la examen este în
continuare ambiguu, iar dna. decan adaugă că exact acest statut ambiguu face diferența în
materie de reglementare între FL și FLLS – pentru noi, absența nu se socotește drept
nepromovare, pe când pentru colegii de la FLLS, da. Recomandarea membrilor Consiliului
este ca în cadrul întâlnirilor de lucru între conducerile celor două facultăți să se încerce o
armonizare a acestui punct din regulament.
Întocmit de lector dr. Magdalena Răduță

