Proces-verbal
al ședinței Consiliului Facultății de Litere
9 octombrie 2017
Încheiat astăzi, 9 octombrie a.c., în ședința Consiliului Profesoral al Facultății de Litere,
Universitatea din București. La ședință participă 19 membri (dintre care 3 studenți).
Ordinea de zi
1. Informări
1. 1. Ultima ediție a Școlii de vară de limbă, cultură și civilizație românească
1.2. Cardul ITIC (cardul international de profesor)
2. Vot
2.1. Apelul a trei rectori către Guvernul României
3. Diverse

1. Informări
Domnul Decan, profesor univ. dr. Emil Ionescu, deschide ședința cu urări pentru noul
anul univesitar și cu aprecieri la adresa prelegerilor inaugurale reluate începând cu acest an.
Totodată, este semnalată o apariție editorială importantă a Colectivului de Ştiinţe ale
informării şi documentării: Tratatul de biblioteconomie, coordonat de prof. dr. Mircea
Regneală (primele volume) și prof. dr. Ionel Enache (ultimul volum) și se anunță ordinea de
zi a ședinței. Tot o reușită este și câștigarea locului întâi la Olimpiada Internațională de
Lingvistică, sub coordonarea cadrelor didactice de la Departamentul de Lingvistică: conf. dr.
Adina Dragomirescu, asist.dr. Roxana Dincă și asist. dr. Valentina Cojocaru, cărora le sunt
adresate felicitări de către domnul Decan.
1. 1. Ultima ediție a Școlii de vară de limbă, cultură și civilizație românească
Urmează o informare cu privire la ultima ediție a Școlii de vară a Universității din
București - Limbă, cultură și civilizație românească, pentru care este invitată să ia cuvântul
directoarea executivă a Școlii, lector dr. Gabriela Biriș. Cu ajutorul unei prezentări
powerpoint conținând imagini de la cea de a 57-a ediție a cursurilor, lector dr. Gabriela Biriș
punctează câteva aspecte dintr-un raport detaliat privitor la aceste cursuri, înaintat conducerii
FL. Ca și în anii anteriori, un număr important de participanți (31) din universități

prestigioase (Cambridge, Oxford, Heidelberg etc.) și din cele mai diverse țări (Belgia,
Bulgaria, China, Coreea, Federaţia Rusă, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Marea Britanie,
Norvegia, Olanda, Pakistan, Polonia, Serbia, Spania, S.U.A., Venezuela) s-au reunit la
Facultatea de Litere pentru două săptămâni de cursuri, conferințe, excursii de studiu și
programe cultural-educative. Potrivit fișelor de evaluare completate de participanți la finalul
cursurilor, ediția s-a dovedit a fi o reușită, majoritatea fișelor constând în opinii foarte bune cu
privire la organizarea și la desfășurarea cursurilor de vară. Evenimentul a avut numeroase
ecouri pozitive și în spațiul public, fiind intens mediatizat de presă.
1.2. Cardul ITIC (cardul international de profesor)
Domnul Decan, profesor univ. dr. Emil Ionescu, revine la cuvânt pentru o scurtă
prezentare a cardului ITIC, evidențiind avantajele deținerii unui astfel de card și precizând
pașii de urmat în vederea obținerii lui.
2. Vot
2.1. Apelul a trei rectori către Guvernul României
Către membrii Consiliului FL a fost transmis anterior ședinței un document în format
electronic ce conținea un apel semnat de trei rectori (prof. dr. Mircea Dumitru, prof. dr. IoanAurelian Pop și prof. dr. Marilen Pirtea), adresat Guvernului României, în chestiunea
acoperirii de către universități, din propriile solduri, a drepturilor salariale cuvenite potrivit
legii 85/2016.
Documentul este aprobat cu unanimitate de către membrii Consiliului.
În continuare, doamna prodecan, conf. univ. dr. Cristina Popescu, informează cu
privire la dosarele de acreditare și la concursurile didactice. Sunt precizate termenele de
depunere pentru dosare (04.12.2017) și pentru înaintarea propunerilor de scoatere la concurs a
unor posturi didactice (18.10.2017).
Domnul prodecan, prof. dr. Liviu Groza, ia cuvântul pentru o scurtă informare
privind cursul facultativ de deontologie academică și calendarul acestui curs.
Doamna Secretar șef Gabriela Dena cere membrilor Consiliului să voteze cu privire la
propunerea de a se transfera înspre alte programe de studiu (cu respectarea domeniului și a
anului de studiu) locurile disponibilizate în urma reclasificărilor. Propunerea este acceptată în
unanimitate. Totodată, doamna Dena solicită și acordul Consiliului pentru recunoașterea
studiilor anterioare și transferul într-un an superior, potrivit deciziilor comisiilor de studii, în
cazul studenților reveniți în facultate prin examen de admitere. Propunerea este acceptată cu
unanimitate.

3. Diverse
Domnul Decan anunță retragerea dnei lector dr. Ana Maria Teodorescu din Consiliul
Facultății de Litere și solicită conducerii Departamentului de Științe ale Comunicării
organizarea de alegeri în vederea desemnării unui nou reprezentant.
În continuare, domnul Decan, prof. univ.dr. Emil Ionescu, anunță retragerea domnului
asist. univ. dr. Ștefan Firică din poziția de Reprezentant ERASMUS pentru FL și avansează
propunerea de a fi desemnată lector dr. Gabriela Biriș în locul domnului Firică. Propunerea
este validată cu unanimitate.
Totodată, se avansează propunerea unui curs facultativ de „Oratorie modernă”
destinat studenților din programul de licență de la Științele Comunicării. Propunerea urmează
să fie analizată de către asociațiile studențești și să se comunice decizia acestora.
Ședința este declarată închisă.

Întocmit de lector dr. Gabriela Biriș

