Proces-verbal
al ședinței Consiliului Facultății de Litere
6 noiembrie 2017
Încheiat astăzi, 6 noiembrie a.c., în ședința Consiliului Profesoral al Facultății de Litere,
Universitatea din București. La ședință participă 27 de membri (dintre care 5 studenți).
Ordinea de zi a ședinței:
1. Informări
1.1. Informare asupra colocviului studenţesc Sibiu 2017
1.2. Informare asupra unor reglementări privind editarea volumelor la EUB
1.3. Informare asupra colocviului BEST LETTERS 2018 (ediția a V-a)
1.4. Informare asupra acordării distincţiei de Professor Honoris Causa doamnei Donca Steriade
(MIT)
2. Vot
2.1. Validare alegeri Departamentul de Stiinţele Comunicării şi Informării
2.2. Vot pe cererea de afiliere la SD-Litere a d-nei Ana-Maria Barbu, CS I, Institutul de
Lingvistică, Bucureşti.
3. Diverse
Domnul Decan, profesor univ. dr. Emil Ionescu, deschide ședința cu o scurtă informare
privind Colocviul Internațional Studențesc „Lucian Blaga” (Sibiu, 27-28 octombrie 2017) și
rezultatele foarte bune obținute de studenții FL la acest colocviu. Este invitat să ia cuvîntul dl.
asist. univ. dr. Bogdan Tănase, în calitate de coordonator al echipei de studenți, alături de asist.
univ. drd. Roxana Eichel, pentru a oferi mai multe detalii în acest sens. Domnul asist. univ. dr.
Bogdan Tănase face o scurtă prezentare a premiilor obținute:
- Premiul I: Bianca Alecu, anul al II-lea, L.L.R. – L.L.S., la secțiunea „Lucian Blaga în
traducerea studenților” – limba engleză;
- Premiul al II-lea: Andra Elena Ionescu, Masterat Studii Literare, anul I, la secțiunea „Studii
literare”, cu lucrarea: Complementaritatea dinamism-pasivitate la Lucian Blaga și Paul
Klee; Cristina Ruxandra Georgescu, Masterat Studii Literare, anul I, la secțiunea „Studii
literare”, cu lucrarea: Rezonanțe artistice ale unor personaje feminine în dramaturgia
blagiană; Ionela Daniela-Bolintiș, L.U.C, anul I, la secțiunea „Poetică și stilistică”, cu
lucrarea: Paradoxul metaforic blagian; Șerban Acasandrei, L.L.R – L.L.S, anul al II-lea, la
secțiunea „Metode recente în abordarea textelor literare”, cu lucrarea: Peticul din
palimpsest. Pentru o critică postseculară a kenozei;
- Premiul al III-lea: Andreea Mihaela Marinaș, Masterat Studii Literare, anul I, la secțiunea
„Poetică și stilistică”, cu lucrarea: Forme subiective ale palingenezei în poemele blagiene;
Ioana Moroșan, Masterat Studii Literare, anul I, la secțiunea „Poezia română după 2000”,
cu lucrarea: Legitimitatea milenarismului poetic în discursul poetic; Vasile Gribincea,
L.L.R – L.L.S, anul al II-lea, la secțiunea „Metode recente în abordarea textelor literare”,
cu lucrarea: Posibilitatea unei recalibrări – Emil Dorian și „Jurnalul” său;
- Mențiune: Daniela Andreea Petcu, Masterat Studii Literare, anul I, la secțiunea „Poezia
română după 2000”, cu lucrarea: Reprezentări ale figurii paterne în poemele lui Claudiu
Komartin, Dmitri Miticov și Diana Geancăr;

- Două premii jurnalistice: Premiul revistei „Transilvania”, ex aequo, cu publicarea
lucrărilor în revista menționată, pentru Ioana Moroșan și Daniela Andreea Petcu.
1. Informări
Pentru o informare legată de conferința „Culturi și comunicarea lor” a Departamentului
de Științe ale Comunicării, care a avut loc între 3 și 4 noiembrie 2017, și de Colocviul național
studențesc BEST LETTERS, ce urmează a avea loc anul viitor, este invitată să ia cuvântul dna
prodecan, conf. univ. dr. Cristina Bodgan. Doamna prodecan prezintă în câteva cuvinte secțiunile
și desfășurarea colocviului și adresează mulțumiri persoanelor care au contribuit la organizarea
conferinței menționate și anunță data colocviului național studențesc: 27- 28 aprilie 2018, dând
citire, totodată, comitetului științific al acestui colocviu, din care va face parte, începând de la
această ediție, și dna lector univ. dr. Cristina Dima (care se va ocupa de lucrările de literatură
română premodernă).
Doamna conf. univ. dr. Cristina Bogdan precizează că există o informare transmisă din
partea Rectoratului UB, prin care a fost anunțată posibilitatea finanțării evenimentelor studențești
de către Universitate și anunță termenul până la care trebuie completate anexele (10 noiembrie
2017).
Doamna prof. univ. dr. Rodica Zafiu face o scurtă prezentare a doamnei Donca Steriade,
profesor la MIT, căreia i se va atribui din partea FL distincția Professor Honoris Causa pe 9
noiembrie a.c. Doamna Steriade este o specialistă recunoscută la nivel internațional pentru
domeniul fonologiei, fiind beneficiara unui grant I.C.U. B.
Doamna prodecan, conf. univ. dr. Cristina Popescu, ia cuvântul pentru a prezenta noile
reglementări transmise de Editura Universității din București. Astfel, s-a decis ca fiecare lucrare
ce va fi publicată la EUB și la Editura Ars Docendi (care ține tot de Universitatea din București)
să fie evaluată de către doi referenți din afara UB și unul din interior și să fie scanată în vederea
evitării situațiilor de plagiat, înainte de a fi transmisă referenților. Planul editorial pentru anul
următor va trebui transmis către Decanat până la sfârșitul lui noiembrie a.c.
Domnul prodecan, prof. univ. dr. Liviu Groza, este invitat să prezinte Proiectul Rose
privind Învățământul secundar, care face parte din Programul Național al M.E.N: Sprijin la
bacalaureat, acces la facultate (aprobat prin HG 251/2015). Proiectul presupune două scheme de
granturi, care vizează îmbunătățirea performanțelor de studiu și diminuarea abandonului.
Doamna profesor univ. dr. Rodica Zafiu intervine pentru a formula propunerea conceperii unor
cursuri de trecere sau a unor tutoriate, care ar putea fi susținute de către masteranzi sau studenți
din ultimul an, în vederea îmbunătățirii pregătirii studenților cu dificultăți la obținerea unor
rezultate academice bune. Domnul decan menționează un program similar pus în practică în
ultimii ani la Facultatea de Matematică, prin care studenții au fost ajutați să își îmbunătățească
rezultatele academice. Domnul profesor univ. dr. Ion Bogdan Lefter sugerează ca aceste cursuri
sau tutoriate să fie normate începând cu anul academic viitor. Doamna prof. univ. dr. Mihaela
Constantinescu intervine pentru a semnala cazurile unor studenți aflați în situație de analfabetism
funcțional, care nu ar putea fi incluși în astfel de programe.
2. Vot
Pe un loc de la Departamentul de Științe ale Comunicării, devenit vacant în urma demisiei dnei
lector univ. dr. Ana-Maria Teodorescu, pe baza alegerilor, au fost acceptate candidaturile dlui
conf. dr. Costin Popescu – pentru Consiliul Facultății și a d-nei conf. dr. Alexandra Crăciun –

pentru Consiliul Departamentului. Cele două candidaturi au fost validate cu 13 voturi (din 13
persoane prezente) la nivelul Departamentului. Doamna prodecan Cristina Bogdan solicită
membrilor Consiliului FL să voteze cu privire la rezultatele acestor alegeri. Rezultatele sunt
validate cu unanimitate.
Domnul Decan prezintă cererea de afiliere la SD-Litere a doamnei Ana-Maria Barbu, CS I la
Institutul de Lingvistică din București. Cererea este acceptată cu unanimitate.
Domnul Decan solicită membrilor Consiliului FL acordul pentru ca zece profesori ai FL cu
gradul didactic de asistent universitar să poată susține cursuri universitare pentru anul academic
în curs. Propunerea este acceptată în unanimitate.
Doamna conf. dr. Oana Murăruș solicită acordul Consiliului FL pentru conducerea unei lucrări
de disertație în cotutelă cu Facultatea de Limbi și Literaturi Străine. Solicitarea este votată cu
unanimitate.
Domnul Decan anunță calendarul alegerilor pentru un loc în Senatul UB, devenit vacant
prin pensionarea domnului prof. univ. dr. Andrei Cornea:
-

16, 17, 20, 21 și 22 noiembrie – depunerea candidaturilor,

-

28 noiembrie, între orele 10-18 – alegerile propriu-zise.

Calendarul propus al alegerilor este validat cu unanimitate de catre membrii Consiliului FL.
3. Diverse
Domnul Decan solicită transmiterea tuturor fișelor disciplinelor către decanat, spre a
putea fi centralizate, până la data de 15 noiembrie a.c. Totodată, membrii Consilului sunt
informați cu privire la un ordin al MEN, care definește domenii prioritare de învățământ, și cu
privire la inițiativa Facultății de Litere din Cluj-Napoca de a deschide o petiție de protest la
adresa acestui ordin ministerial, care dezavantajează flagrant facultățile cu profil filologic.
Calendarul concursurilor pentru acordarea gradațiilor de merit urmează a fi definitivat și
comunicat în timp util către toate departamentele FL.
Doamna prodecan, conf. univ. dr. Cristina Popescu, prezintă situația metodologiei de
evaluare a UB și a centralizării propunerilor de modificări transmise la nivelul FL. Domnul
Decan subliniază necesitatea ca toate amendamentele să fie transmise în scris către echipa de
conducere a FL și centralizate până la sfârșitul lunii noiembrie.
Domnul Decan declară ședința închisă.

Întocmit de lector dr. Gabriela Biriș

