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Proces-verbal 
al ședinței Consiliului Facultății de Litere  

8 octombrie 2018 
 

 
Încheiat astăzi, 8 octombrie a.c., în ședința Consiliului Profesoral al Facultății de Litere, 

Universitatea din București. La ședință participă 20 membri (dintre care 1 student).  
   
Ordinea de zi a ședinței 

1. Informări 
1.1. Informare asupra admiterii la licență/ master 
1.2. Informare asupra metodologiei de concursuri didactice a FL 
1.3. Informare asupra celei mai recente ediții a Școlii de vară de limbă, cultură și civilizație 
românească 
 
2. Vot 
2.1.Vot asupra posturilor de scos la concurs pentru semestrul I 
2.2. Vot pentru statele de funcții și pentru listele cu acoperire de personal 
2.3. Vot pentru asistenții delegați să țină cursuri 
2.4. Vot pentru completarea Biroului studențesc și acordarea unei burse extracurriculare 
 
3. Diverse 
 

Domnul Decan, prof. univ. dr. Emil Ionescu, deschide ședința cu anunțul decesului 
distinsului profesor universitar Paul Cornea și propune păstrarea unui moment de reculegere 
în memoria acestuia, subliniind, totodată, eleganța, inteligența vie și intuiția intelectuală a 
îndrăgitului profesor.  

1. Informări 
 

1.1. Informare asupra admiterii la licență/ master 
 

Domnul Decan îi invită la cuvânt pe domnul prof. univ. dr.  Cristian Moroianu și pe 
doamna  conf. dr. Cristina Popescu, pentru a face o scurtă prezentare, în calitate de prodecani, 
cu privire la rezultatele admiterii din sesiunea septembrie 2018. Cei doi dau citire cifrelor 
finale ale studenților înmatriculați la Facultatea de Litere cu începere din acest an academic, 
pentru fiecare program de studii în parte. Domnul prof. dr. Cristian Moroianu apreciază ca 
pozitivă constituirea celor trei serii de studiu de la LLR-LLS și își exprimă speranța că toți 
acești studenți vor reuși să finalizeze parcursul universitar.  

Ia cuvântul doamna prof. univ. dr. Mihaela Constantinescu pentru a-și exprima 
îngrijorarea cu privire la ocuparea locurilor de la specializarea Etnologie doar în sesiunea din 
toamnă. O soluție la acest aspect este formulată de dna prof. dr. Rodica Zane, care susține 
reconfigurarea programului și regândirea atentă a întregii situații de la această specializare. O 
altă soluție formulează doamna prodecan, conf. dr. Cristina Bogdan, care propune 
combinarea cu un alt program de studiu (soluție deja preconizată și de dna profesoară Rodica 
Zane). 
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1.2. Informare asupra metodologiei concursurilor didactice  
  

Pe baza unei propuneri de metodologie internă pentru organizarea concursurilor 
didactice din Facultatea de Litere, ce a fost transmisă prin email, anterior ședinței, către toți 
membrii Consiliului, domnul Decan solicită o dezbatere și formularea de amendamente. 
Doamna prodecan, conf. univ. dr. Cristina Popescu, reliefează aspectele noi ce vor fi 
adăugate la vechea metodologie existentă la Litere, accentuând necesitatea introducerii unor 
prevederi particularizate pentru facultatea noastră, care vor însoți metodologia adoptată deja 
la nivelul Universității din București. În urma dezbaterilor la care au luat cuvântul prof. dr. 
Carmen Mușat, conf. dr. Gheorghe Ardelean și  prof. dr. Rodica Zafiu se adoptă introducerea 
criteriului obligatoriu de participare a candidaților la concurs la cel puțin două conferințe 
(internaționale, cu participare internațională sau cu comitet științific) în ultimii trei ani. 
Totodată, asupra criteriului de a deține experiență didactică de cel puțin două semestre, se 
pronunță dl. conf. dr. Gheorghe Ardelean și dna conf. dr. Ioana-Valentina Murăruș, apreciind 
că acest aspect este profund discriminatoriu. Domnul Decan punctează un alt element de 
noutate al metodologiei de concurs: necesitatea desemnării unei Comisii de verificare, la 
nivelul Facultății de Litere, care să ofere, cu titlu consultativ, asistență Departamentului 
Juridic al Universității, în vederea verificării fișelor de concurs completate de candidați. În 
noua metodologie este prevăzută și posibilitatea înlocuirii președintelui comisiei de concurs. 
Noul regulament este supus la vot și acceptat cu 18 voturi pentru și unul împotrivă. 

1.3. Informare asupra celei mai recente ediții a Școlii de vară de limbă, cultură și 
civilizație românească 

 
În continuare, dna lector univ. dr. Gabriela Biriș, în calitate de Director executiv al 

Cursurilor de vară de limba română, de cultură și civilizație românească ale Universității din 
București, face o scurtă informare cu privire la cea de a 58-a ediție a acestor cursuri, care s-a 
desfășurat între 23 iulie și 6 august a.c.    

2. Vot 
 

2.1.Vot asupra posturilor de scos la concurs pentru semestrul I 
 

Directorii de departamente sunt invitați să dea citire propunerilor de posturi ce vor fi 
scoase la concurs în semestrul I al acestui an. Acestea se prezintă astfel:  

 
a. Departamentul de Studii literare – 1 post de conferențiar  
b. Departamentul de Lingvistică – 1 post de lector 
c. Departamentul de Studii culturale – 2 posturi de lector 
d. Departamentul de Științe ale Comunicării – 1 post de conferențiar.  

 
2.2. Vot pentru statele de funcții și pentru listele cu acoperire de personal 
2.3. Vot pentru asistenții delegați să țină cursuri 
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Directorii de departamente dau citire listelor cu numele asistenților delegați pentru 

susținerea de cursuri în anul academic 2018-2019  și cu propunerile de suplinire. Situația se 
prezintă astfel:  

a. Departamentul de Studii literare: Minodora Bucur, Cosmin Ciotloș, Ștefan 
Firică, Delia Ungureanu, Bogdan Tănase; 

b. Departamentul de Lingvistică: Irina Nicula Paraschiv (de la CSR); 
c. Centrul de Studii Românești: Mădălina Spătaru Pralea, Valentina Cojocaru, 

Mădălina Tăbăcitu, Irina Nicula Paraschiv, Carmen Mârzea Vasile, Cătălina 
Corbeanu, Monica Vasileanu și Alexandra Loizou; 

d. Departamentul de Studii Culturale: Emil Bucur; 

e. Centrul IFR: Alex Ștefan, Ioana Silistraru, Vera Ularu, Mircea Sava, Cristian 
Ciortan; 

f. Departamentul de Științe ale Comunicării: Bîlbîie Răduț, Cășvean Tulia, 
Domnișoru Luiza, Tăut Mihaela. 

Listele cu propuneri sunt acceptate în unanimitate.  

 
2.4. Vot pentru completarea Biroului studențesc și acordarea unei burse 
extracurriculare 
 

În vederea ocupării unui loc vacant în Biroul studențesc al Facultății de Litere, 
domnul Decan anunță că urmează să se organizeze un concurs, urmând ca rezultatul acestui 
concurs să fie validat de Consiliul Facultății de Litere.   
 

3. Diverse 
 

În calitate de coordonator al masteratelor organizate de CESI, conf. univ. dr. Laura 
Mesina solicită un vot de avizare pentru înființarea următoarelor programe de studii 
universitare de master, interdisciplinare, cu durata studiilor de 2 ani (4 semestre):  

- Studii culturale vizuale (SCV) 
- Spectacol, multimedia, film (SMF). 

Propunerile sunt acceptate cu 18 voturi pentru și un vot împotrivă.  
 
Doamna prodecan, conf. dr. Cristina Popescu, anunță calendarul pentru întocmirea 

planului editorial al Facultății de Litere, care va trebui transmis de către toate departamentele 
până la 26 noiembrie a.c.  

 
Domnul Decan, prof. univ. dr. Emil Ionescu, propune un calendar de organizare a 

alegerilor pentru postul vacantat în Senatul Universității din București prin retragerea dnei 
conf. univ. dr. Ioana-Valentina Murăruș. Acesta se prezintă astfel:  

5-9 noiembrie a.c. – depunerea candidaturilor 
19 noiembrie – alegeri propriu-zise 
20 – depunerea contestațiilor 
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21 noiembrie – vot electronic pentru validarea rezultatelor înregistrate.  
          Membrii Consiliului Facultății de Litere acceptă cu unanimitate calendarul propus.   
 
       Domnul Decan solicită să se voteze cu privire la propunerea de a se elimina elaborarea și 
susținerea lucrării de licență pentru programul de studii „Asistență managerială și 
admnistrativă”. Acest vot se dă cu titlu de principiu, deoarece se așteaptă emiterea unui ordin 
ministerial cu privire la finalizarea studiilor. Propunerea este votată cu o abținere și 18 voturi 
pentru.  
         Doamna prof. univ. dr. Mihaela Constantinescu propune ca la programul „Studii 
europene” să se elimine proba scrisă de la examenul de absolvire a facultății. Propunerea este 
votată cu unanimitate, sub aceeași rezervă ca la programul „Asistență managerială și 
admnistrativă”. 
 

Domnul Decan declară ședința închisă.  

 

Întocmit de lector dr. Gabriela Biriș 

 

 


