
Proces-verbal 

al ședinței Consiliului Facultății de Litere  

10 decembrie 2018 

 

 

Încheiat astăzi, 10 decembrie a.c., în ședința Consiliului Profesoral al Facultății de Litere, 

Universitatea din București. La ședință participă 22 de membri (cadre didactice).  

   

Ordinea de zi a ședinței: 

1. Surpriză (plăcută!) 

2. Informare și vot asupra noii metodologii de desfășurare a concursurilor didactice 

3. Informare asupra comisiei de verificare a fișei candidatului pentru concursurile didactice 

din semestrul I 

4. Informare și vot asupra algoritmului de calcul al mediei de admitere la licență 

5. Informare asupra raportării anuale 

6. Informare asupra evaluării școlilor doctorale 

7. Diverse 

 

1. Surpriza 

 

Domnul Decan, prof. univ. dr. Emil Ionescu, deschide ședința de Consiliu printr-un 

anunț cu privire la două prestigioase premii acordate profesorilor Facultății de Litere: prof. 

univ. dr. Ioana Pârvulescu – Marele Premiu al Uniunii Europene pentru Literatură și prof. 

univ. dr. Mircea Cărtărescu –  Premiul „Thomas Mann”, adresând, totodată, calde felicitări 

laureaților. În continuare, doamna prof. univ. dr. Ioana Pârvulescu este invitată să adreseze 

câteva cuvinte și să explice puțin contextul în care a redactat textul pentru care a primit 

premiul. Acest text poate fi consultat la următoarea adresă: http://www.euprizeliterature.eu. 

 

2. Informare și vot asupra noii metodologii de desfășurare a concursurilor 

didactice 

 

Domnul Decan anunță acceptarea de către Senatul UB a amendamentului care viza 

obligativitatea unei experiențe didactice de două semestre pentru înscrierea la concursurile 

didactice, amendament formulat și înaintat de către FL. Astfel, în condițiile existenței unei 

probe practice de concurs, nu se va mai aplica acest criteriu.  

 

         3. Informare asupra comisiei de verificare a fișei candidatului pentru concursurile 

didactice din semestrul I 

 

Domnul Decan anunță că a fost înaintată către conducerea UB, din partea FL, 

propunerea ca 6 membri ai FL (conf. univ. dr. Oana Fotache Dubălaru,  conf. univ. dr. Isabela 

Nedelcu, prof. univ. dr. Mihaela Constantinescu, prof. univ. dr. Andrei Șiperco, conf. univ. 

dr. Silvia Barutcieff, lector univ. dr. Adela Toplean), să facă parte din  Comisia de verificare 

a îndeplinirii standardelor minimale pentru ocuparea posturilor didactice vacante scoase la 

concurs în semestrul I al anului universitar 2018-2019.  

   

4. Informare și vot asupra algoritmului de calcul al mediei de admitere la licență 



Domnul prodecan, prof. univ. dr. Cristian Moroianu, prezintă două propuneri de 

calculare a mediei de admitere la licență, asupra cărora le solicită membrilor Consiliului să se 

pronunțe prin vot:  

a. medie aritmetică între nota obținută la limba română la bacalaureat și media finală a 

probelor de la bacalaureat,  

b. doar nota de la limba română.    

          Prima propunere este acceptată cu unanimitate.  

Această formulă de calcul nu se va aplica la programul de studii Comunicare și relații 

publice învățământ cu frecvență. 

Domnul prof. univ. dr. Cristian Moroianu anunță retragerea doamnei lector univ. dr. 

Gabriela Biriș de la conducerea Școlii de Vară a UB și îl propune pe domnul lector univ. dr. 

Alexandru Nicolae pentru a coordona activitatea acestei școli. Propunerea este acceptată cu 

unanimitate.   

5. Informare asupra raportării anuale 

 

Domnul prodecan, prof. univ. dr. Liviu Groza, anunță calendarul pentru raportarea 

cercetării pe anul în curs. Până la 15 ianuarie 2019, vor fi completate și transmise toate 

rapoartele individuale de cercetare pentru 2018, inclusiv de către colaboratorii externi ai FL.  

 

6.  Informare asupra evaluării școlilor doctorale 

 

Discuția despre evaluarea școlilor doctorale se amână pentru o viitoare ședință de Consiliu. 

 

7. Diverse 

 

Domnul Decan, prof. univ. dr. Emil Ionescu, supune la vot propunerea de modificare 

înaintată din partea Colectivului de Etnologie al Facultății de Litere, privind  eliminarea 

Probei 1 – examen scris din cadrul Examenului de licență pentru programul de studii 

universitare de licență Etnologie, începând cu  promoția 2019. Propunerea este validată cu 

unanimitate. Totodată, sunt prezentate și supuse la vot mai multe propuneri de modificări ale 

Planului de învăţământ pentru Programul de studii de licenţă Etnologie, în vederea întocmirii 

dosarului de evaluare periodică a specializării. Modificările solicitate au ca scop respectarea 

Standardelor specifice privind evaluarea externă a calităţii academice la programele de 

studii din domeniile de licenţă şi master aferente Comisiei de specialitate nr. 2 – Ştiinţe 

umaniste şi teologie, pentru domeniul de licenţă Studii culturale, specializarea Etnologie, și 

vizează promoţia 2020 – 2023.  Propunerile de modificare sunt acceptate cu unanimitate.  

Din partea Școlii Doctorale Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu (SD SITT –CESI), doamna 

conf. univ. dr. Laura Mesina propune actualizarea și completarea Regulamentului de organizare a 

programului de studii universitare de doctorat cu următoarele articole: 

 

a) acceptarea de noi membri conducători de doctorat, precum şi reglementări referitoare la 

modalitatea prin care unui conducător de doctorat îi poate fi retrasă calitatea de membru al şcolii 

doctorale; 

 

b) mecanismele prin care se iau deciziile în ceea ce priveşte oportunitatea, structura şi conţinutul 

programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate; 



c) procedurile de schimbare a conducătorului de doctorat al unui anumit student-doctorand şi 

procedurile de mediere a conflictelor; 

 

d) condiţiile în care programul de doctorat poate fi întrerupt; 

 

e) modalităţile de prevenire a fraudei în cercetarea ştiinţifică, inclusiv a plagiatului; 

 

f) asigurarea accesului la resursele de cercetare; 

 

g) obligaţiile de frecvenţă ale studenţilor-doctoranzi, conform unei metodologii elaborate de 

Ministerul Educaţiei Naționale. 

 

Propunerile de modificare sunt validate cu unanimitate.  

 

Doamna prodecan, conf. univ. dr. Cristina Popescu, solicită membrilor Consiliului să se 

pronunțe prin vot cu privire la Regulamentul intern de concurs pentru posturile didactice. 

Regulamentul este acceptat cu 20 de voturi pentru, o abținere și un vot împotrivă.  

Din partea Departamentului de Studii Literare, este avansată propunerea ca doamna asist. 

univ. dr. Delia Ungureanu să facă parte din ICUB. Propunerea este validată cu unanimitate. În același 

timp, se avansează cererea de afiliere la Școala Doctorală Litere a doamnei conf. univ. dr. Oana 

Fotache Dubălaru. Și această propunere este validată cu unanimitate.  

Domnul Decan anunță completarea locurilor în Biroul studențesc prin validarea rezultatelor 

alegerilor studențești și propune ca pentru câștigătoarea acestor alegeri, dra  Diana Toma (studentă 

CRP, anul II), să se acorde o bursă în cuantum de 450 de lei (pe perioada decembrie 2018- februarie 

2019). Propunerea este acceptată cu unanimitate.  

În continuare, domnul prof. univ. dr. Emil Ionescu supune la vot componența comisiei de 

concurs și de contestații pentru acordarea a două gradații de merit pentru compartimentul de 

secretariat. Componența comisiilor este acceptată cu unanimitate.  

Domnul Decan declară ședința închisă.   

 

 

 

 

Întocmit,                                                                                          

Lector univ. dr. Gabriela Biriș  

 

 

 

 

 

 


