
Proces-verbal 
al ședinței Consiliului Facultății de Litere  

11 martie 2019 
 

 
Încheiat astăzi, 11 martie a.c., în ședința Consiliului Facultății de Litere, Universitatea din 

București. La ședință participă 22 de membri.  
   
Ordinea de zi a ședinței: 

1. Prezentarea Raportului anual de autoevaluare a Facultăţii de Litere 
2. Informare burse Erasmus 
3. Vot pentru componenţa Comisiei Erasmus 
4. Diverse 

 

1. Domnul Decan, prof. univ. dr. Emil Ionescu, deschide ședința cu primul punct de pe 
ordinea de zi: Raportul de autoevaluare a Facultății de Litere. Doamna prodecan, conf. dr. 
Cristina Popescu, este invitată să ia cuvântul pentru a prezenta aspectele principale ale 
raportului (Capacitate educațională, Eficacitate educațională, Managementul calității, Analize 
interne și comparative etc.). Au loc discuții și intervenții pe marginea acestui raport. 
Doamnele prof. univ. dr. Rodica Zane și conf. univ. dr. Oana Murăruș constată absența din 
graficul cu privire la cercetare a unor categorii, de exemplu, volumele tematice publicate în 
străinătate, precum și neconcordanțe între indicatorii solicitați de fișele naționale standard de 
evaluare și cele solicitate de la nivelul Universității din București. Se formulează propunerea 
de a fi adăugate categorii suplimentare de activitate/cercetare științifică.  

2. Domnul prodecan, conf. univ. dr. Cătălin Constantin, face o scurtă informare cu privire la  
mobilitățile Erasmus de formare profesională, destinate personalului didactic-auxiliar și 
personalului didactic cu funcții și/sau responsabilități administrative la nivelul facultăților.  
 
3. Domnul Decan solicită membrilor Consiliului să se pronunțe prin vot cu privire la 
componența Comisiei Erasmus, cu următoarea formulă: prof. univ. dr. Andra Vasilescu 
(președinte), conf. univ. dr. Cristina Bogdan și conf. univ. dr. Isabela Nedelcu (membri).  
 
4. Domnul Decan dă citire cererilor formulate de către cadre didactice ale Facultății de Litere 
în vederea colaborării cu alte instituții de învățământ superior sau de cercetare:  

- prof. univ. dr. Andrei Șiperco – Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația 
Levantului;  
- prof. univ. dr. Rodica Zane – S.N.S.P.A.;  
- conf. univ. dr. Cristina Popescu – Facultatea de Arhivistică, Academia de Poliție 
„Alexandru Ioan Cuza” din București;  
- conf. univ. dr. Ileana Marin – Universitatea „Ovidius” din Constanța.  
 
Cererile sunt supuse la vot și sunt acceptate cu unanimitate.  
 

https://litere.ro/2019/03/04/erasmus-auxiliar/
https://litere.ro/2019/03/04/erasmus-auxiliar/


Din partea Departamentului de Studii literare, se solicită votul pentru modificarea Anexei 
referitoare la acoperirea cu personal a posturilor vacante. Modificarea este aprobată cu 
unanimitate. 

În continuare, se propune calendarul alegerilor pentru desemnarea unui nou membru al 
Consiliului Departamentului de Studii Culturale, poziție devenită vacantă prin plecarea la un 
alt departament, prin concurs, a dlui conf. univ. dr. Cătălin Constantin:  

- 25-29 martie a.c. – depunerea candidaturilor,  
- 4 aprilie – alegeri,  
- 8 aprilie – avizarea în Consiliul FL,  
- 17 aprilie – validarea în Senatul UB.  

Calendarul este aprobat cu unanimitate.  
 

Din partea Colectivului de Etnologie, se solicită votul pentru demararea procedurilor de 
evaluare periodică externă și se obține unanimitate în favoarea începerii acestor proceduri.  
 

Din partea Centrului de Studii Românești, în calitate de director, doamna conf. univ. dr. 
Oana Murăruș solicită membrilor Consiliului acordul pentru ca următorii asistenți universitari 
și cercetători să susțină cursuri pe semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019:  
- asist. univ. dr. Mădălina Spătaru Pralea,  
- asist. univ. dr. Mădălina Tăbăcitu,  
- asist. univ. dr. Valentina Cojocaru,  
- CS III dr. Monica Vasileanu,  
- CS dr. Cătălina Corbeanu.  
Persoanele nominalizate sunt acceptate cu unanimitate.  

Domnul Decan declară ședința închisă.  

 

Întocmit de lector dr. Gabriela Biriș 

 


