
 
 
 

Proces-verbal 
al ședinței Consiliului Facultății de Litere  

10 iunie 2019 
 

Încheiat astăzi, 10 iunie a.c., în ședința Consiliului Profesoral al Facultății de Litere, 
Universitatea din București. La ședință participă 23 de membri (dintre care 2 studenți).  
   
Ordinea de zi a ședinței:  

1. Informare asupra locurilor bugetate pentru licență, master și doctorat 
2. Informare asupra raportării în vederea finanțării suplimentare 
3. Informare asupra aniversării CRP 
4.         Diverse 

1. Informare asupra locurilor bugetate pentru licență, master și doctorat 
 
În deschiderea ședinței, domnul Decan, prof. univ. dr. Emil Ionescu, anunță o 

îmbunătățire cu privire la numărul de locuri alocat Facultății de Litere în vederea admiterii la 
studii (licență, master, dosctorat), comparativ cu anul academic anterior. Concret, situația se 
prezintă astfel:  

 

Programul de studii 
universitare de licenţă 

Nr maxim de 
studenţi care pot 

fi şcolarizaţi 
(capacitate) 

Număr de locuri  
Buget 

Număr de 
locuri propus 
pentru Taxă 

Limba şi literatura română - o 
limbă şi literatură străină 

400 195 205 

Literatură universală și 
comparată - o limbă şi 
literatură străină 

75 50 25 

Studii europene 120 73 47 

Asistenţă managerială şi 
administrativă 

75 55 20 

Comunicare şi relaţii publice 130 72 58 

Ştiinţe ale informării şi 
documentării 

60 50 10 

Comunicare şi relaţii publice 75 0 75 

 
 



Programul de studii 
universitare de master 

Nr maxim de 
studenţi care 

pot fi 
şcolarizaţi  

Buget    
(Total)                         

Număr de 
locuri cu 

taxă 

Studii literare 50 23 27 

Teoria și practica editării 50 22 28 

Studii avansate în lingvistică – 
structura și funcționarea limbii 
române 

50 16 34 

Didactici ale disciplinelor 
filologice 50 23 27 

Cultură și civilizație ebraică 50 10 40 

Etnologie, antropologie culturală 
și folclor 50 22 28 

Cultură și politică în context 
european și internațional 50 17 33 

Teoria și practica imaginii (sub 
rezerva aprobării ARACIS, 
începând cu anul universitar 
2018-2019, programul de masterat 
va avea titulatura Studii culturale 
vizuale.) 

50 22 28 

Societate, multimedia, spectacol 
(sub rezerva aprobării ARACIS, 
începând cu anul universitar 
2018-2019, programul de masterat 
va avea titulatura Spectacol, 
Multimedia, Film.) 

50 22 28 

Modele de comunicare și relații 
publice 75 22 53 

Consultanță și expertiză în 
publicitate 50 22 28 

Gestionarea informației în 
societatea contemporană 50 23 27 

Managementul informației și al 
documentelor 50 24 26 

 

2. Informare asupra raportării în vederea finanțării suplimentare 
 

Domnul Decan insistă asupra importanței pe care o poate avea raportarea cercetării la 
obținerea cuantumului finanțării suplimentare de către UB, cu consecințe într-o serie de 
componente financiare (finanțarea deplasărilor în străinătate, organizarea evenimentelor 
științifice etc.). Domnul Decan punctează principalele modificări, în sensul simplificării, 
survenite în raport cu raportarea din decembrie 2017 și accentuează că fișele posturilor 



didactice includ, începând cu acest an academic, obligativitatea raportării activității de 
cercetare.  

 
3. Informare asupra aniversării CRP 

 
  În calitate de director de departament, dl. conf. univ. dr. Constantin Popescu,  anunță 
principalele evenimente prilejuite de aniversarea unui sfert de veac de la înființarea 
specializării CRP la Facultatea de Litere. Momentul principal se va desfășura la Sala de 
Lectură a FL, pe 26 iunie, la ora 18.00.    

 
4. Diverse 

 
Domnul Decan solicită membrilor Consiliului Facultății de Litere să se pronunțe prin vot 

cu privire cererea de afiliere la Școala Doctorală Litere a dnei conf. univ. dr. Ioana Valentina 
Murăruș, în urma obținerii abilitării de către dna conferențiar și a acordului conducerii Școlii 
Doctorale. Cererea de afiliere este acceptată cu unanimitate.  

În continuare, dna conf. univ. dr. Elena Ionescu face o scurtă informare asupra Sesiunii de 
studii și comunicări de literatură comparată, iconologie și ekphrastică, ediția a XVI-a, „Orașe. 
Teritorii. Geografii”, care a avut loc pe 17 mai a.c. Ediția din acest an a atras un număr foarte 
mare de participanți, cu lucrări de certă valoare științifică. De asemenea, anunță așezarea în 
sala Dan Grigorescu (etaj 2) a unui portret al Profesorului, realizat și donat Facultății de 
Litere de către artistul Henry Mavrodin. 

Doamna prodecan, conf. univ. dr. Cristina Popescu anunță câștigarea de către UB a unui 
grant pentru proiecte antreprenoriale destinat realizării unei baze de date cu alumni și 
lansează un apel pentru desemnarea persoanelor care vor participa efectiv (studenți voluntari) 
sau care vor coordona (cadre didactice).  

 Domnul Decan declară ședința închisă.  
 
 

                                                                                       Întocmit de lector dr. Gabriela Biriș 
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