Proces-verbal,
Încheiat astăzi, 29 februarie, în ședința Consiliului Profesoral al Facultății de Litere. La ședință
participă 34 de membri, dintre care 9 studenți.
Primul punct pe ordinea de zi este reprezentat de validarea gradațiilor de merit pentru cadrele
didactice și personalul auxiliar.
Dna. Decan Ioana-Valentina Murăruș prezintă succint situația repartizării gradațiilor de merit pentru
personalul auxiliar, unde există o gradație în plus. În 26 februarie s-a organizat concurs pentru
acordarea acesteia; comisia de concurs a fost formată din decanul facultății, dna. prodecan Cristina
Popescu, secretar-șef Gabriela Dena. Au fost înscriși 5 candidați.
Potrivit metodologiei, s-au acordat punctaje pentru vechime (min. 5 ani), diplome obținute la cursuri
de perfecționare, evaluarea șefului direct (în limita a 10 puncte).
În urma evaluării, rezultatele sunt următoarele:
Dăescu Ecaterina – 14 puncte
Ratcu Monica – 14 puncte
Tudose Corina – 13 puncte
Dragoman Carmen – 14 puncte
Ciortan Ștefan – 17 puncte.
Se propune spre avizare acordarea gradației pentru dl. Ciortan Ștefan. Membrii Consiliului votează în
unanimitate acordarea.
Și pentru cadrele didactice s-a înregistrat o gradație în plus, acordată Departamentului de Studii
Literare. Propunerile, însoțite de avizul consiliului departamentelor, sunt:
Departamentul de Lingvistică:
Prof. univ. dr. Rodica Zafiu, prof. univ. dr. Emil IOnescu, prof. univ. dr. Liviu Groza, prof. univ. dr.
Andra Vasilescu, conf. univ. dr. Florentina Sâmihăian
Departamentul de Studii Literare:
Prof. univ. dr. Ion Bogdan Lefter, prof. univ. dr. Ioana Pârvulescu, conf. univ. dr. Elena Ionescu, conf.
univ. dr. Oana Fotache
Membrii Consiliului votează pentru fiecare dintre aceste cadre didactice prelungirea gradației de
merit.
Toate gradațiile de merit au fost validate în unanimitate.
La punctul al doilea al ordinii de zi, membrii consiliului validează posturile scoase la concurs
pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2015/2016. Șefii de departamente prezintă membrilor
consiliului posturile vacante scoase la concurs în sem. al doilea al anului universitar 2015-2016.
Departamentul de Lingvistică: 2 posturi de profesor universitar, poziția 7 și 9; 2 posturi de asistent,
poziția 34 și poziția 35 (perioadă nedeterminată);
Departamentul de Studii Literare: un post de lector universitar, poziția 31;
Departamentul de Științele Comunicării: un post de conferențiar, poziția 12; un post de lector
universitar, poziția 33;
Departamentul de Studii Culturale: un post de profesor universitar, poziția 4;

Departamentul de Științe Administrative: un post de profesor universitar, poziția 2; un post de lector,
poziția 10.
Membrii consiliului validează unanim scoaterea la concurs a posturilor propuse.
În deschiderea secțiunii de avizare a candidaturilor la funcția de decan, dna. conf. univ. dr. IoanaValentina Murăruș, decan în funcție, recitește pasaje din Metodologia de desemnare a decanilor
facultăților din cadrul Universității din București.
Cei trei candidați (prof. univ. dr. Liviu Groza, prof. univ. dr. Emil Ionescu, prof. univ. dr. Mircea
Vasilescu) trag la sorți ordinea în care își vor prezenta planurile manageriale. Prezentarea va dura 20
de minute; pentru comentarii, întrebări se vor acorda max. 10 minute.
Se stabilește și componența comisiei de numărare a voturilor: conf. univ. Oana Fotache, lector univ.
Cristina Bogdan, studenta Ioana Stegaru (CRP).
Discursul dlui. prof. univ. Liviu Groza cuprinde două secțiuni: justificarea prezentării candidaturii și
prezentarea strategiei manageriale. Principiile managementului domniei-sale vor fi continuitate,
consolidare și perfecționare-dezvoltare.
Dl. prof. univ. Mircea Vasilescu își concentrează discursul asupra a doi termeni: responsabilitate
(exercitată deja ca director de departament, față de studenții de azi și cei viitori) și echilibru.
Dl. prof. Emil Ionescu începe prin a mulțumi colegilor pentru participare și pentru interesul arătat
procesului de validare. Cum votul din primul tur a arătat deja, cu o majoritate covârșitoare, că
întrunește adeziunea membrilor consiliului, domnia-sa alege să prezinte în fața Consiliului un aspect
de fond, cu anumite consecințe asupra opțiunilor manageriale ale echipei: preocuparea pentru
funcționarea în diversitate a facultății.
În continuare, candidații răspund la întrebările puse, în ordine, de dna. conf. univ. Oana Fotache, dl.
prof. univ. Caius Dobrescu, dna. prof. univ. Rodica Zane, dna. lector univ. Cristina Bogdan, dl. conf.
univ. Cristian Moroianu.
Dl. Aurel Perdeleanu, reprezentant al studenților din anul al II-lea, LLR-LLS, mulțumește în numele
studenților pentru interesul arătat de fiecare candidat pentru problematica studențească și își exprimă
speranța că doar împreună, studenți și cadre didactice, vom contribui la un proces instructiv-educativ
performant. Dl. Aurel Perdeleanu mulțumește public conducerii de până acum, dlui. prodecan Cristian
Moroianu în special.
Se trece la vot.
După numărarea voturilor, rezultatele sunt următoarele:
Prof. univ. Liviu Groza: DA - 21 de voturi; NU – 11 voturi; abțineri – 2;
Prof. univ. Emil Ionescu: DA – 26 de voturi; NU – 7 voturi; abțineri – 1;
Prof. univ. Mircea Vasilescu: DA – 15 voturi; NU – 18 voturi; abțineri – 1.
Întocmit,
lect. dr. Magdalena Răduță

