
Proces-verbal 

al ședinței Consiliului Facultății de Litere  

12 iunie 2017 

 

Încheiat astăzi, 12 iunie a.c., în ședința Consiliului Profesoral al Facultății de Litere, 

Universitatea din București. La ședință participă 23 de membri (dintre care 3 studenți).  

   

Ordinea de zi a ședinței: 

1. Vot  

1.1. Vot privind modificări în planul de învățământ al Masteratului de Studii Ebraice și în planul 

de învățământ al programului de licență LUC;  

1.2. Vot privind prelungirea de activitate a cadrelor didactice angajate pe perioadă determinată;  

1.3. Vot privind prelungirea de activitate a d-lui prof. emerit Gheorghe Chivu de și a d-nei prof. 

emerit Adriana Stoichițoiu Ichim;  

1.4. Vot privind cuprinderea în planul de învățământ al programului de licență LLR-LLS a 

practicii de specialitate;  

2. Informări  

2.1. Informare privind întâlnirea cu conducerea FLLS;  

2.2. Informare privind datele sondajului realizat de Biroul de Statisitică al UB (Bogdan Dumitru)  

3. Diverse  

3.1. propunere de acordare a titlului de Professor Honoris Causa pentru profesor Donca Steriade, 

MIT; 

3.2. propunere de bursă extracurriculară pentru studentul Cosmin Tudorache și pentru studenta 

Claudia Mingote. 

 

1.1. Vot privind modificări în planul de învățământ al Masteratului de Studii Ebraice și în planul 

de învățământ al programului de licență LUC  

 

Domnul Decan, profesor univ. dr. Emil Ionescu, deschide ședința cu un mesaj de 

condoleanțe adresat domnului profesor univ. dr. Liviu Papadima pentru decesul mamei. Se trece 

apoi la primul punct de pe ordinea de zi a ședinței: modificări în planul de învățamânt al 

Masteratului de Studii Ebraice, pentru prezentarea cărora este invitată să ia cuvântul dna conf. 

univ. dr. Cristina Bogdan. Doamna conf. dr. Cristina Bogdan explică aceste modificări prin 

necesitatea de armonizare cu standardele ARACIS, dă citire celor cinci titluri de discipline care 

au fost schimbate, anunță schimbarea statului a două cursuri în seminare și introducerea unor 

cursuri facultative.  

Doamna conf. dr. Ioana Valentina Murăruș propune ca aceste modificări să fie supuse 

atenției Comisiei de Studii a Consiliului FL și ulterior votate în Consiliu. 

La planul de învățamânt al programului de licență „Literatură universală și comparată”, 

tutorialul de licență se propune să aibă statutul de disciplină obigatorie și nu facultativă (ca până 

în prezent). Propunerea de modificare este susținută de doamna conferențiar dr. Elena Ionescu. 

Propunerea este votată cu o abținere și 22 de voturi pentru.   



1.4. Vot privind cuprinderea în planul de învățamânt al programului de licență LLR-LLS a 

practicii de specialitate 

Domnul conf. univ. dr. Gheorghe Ardelean, în calitate de Director al Departamentului de 

Studii literare, explică modificările propuse pentru noul plan de învățământ al programului de 

licență „Limba și literatura română – Limba și literatură străină”. Este prezentată dispunerea 

orelor de practică pentru fiecare semestru și repartizarea temelor de practică: cinci pentru 

literatură și cinci pentru lingvistică.  

Doamna profesor dr. Rodica Zafiu ia cuvântul pentru a descrie conținutul temelor de 

lingvistică: temele presupun alcătuirea de corpusuri pentru limba vorbită, pentru texte de presă 

etc.  

Modificările cu privire la practica de specialitate sunt votate cu unanimitate.  

1.2. Vot privind prelungirea de activitate a cadrelor didactice angajate pe perioadă determinată  

 

Deoarece cadrele didactice cu încadrare pe perioadă determinată necesită o înnoire anuală a 

contractelor de muncă, domnul decan solicită votul în acest sens pentru următoarele persoane:  

I. Asistenți universitari doctoranzi: 

1. Cincora Enida Maria 

2. Dumitrescu Laura Ioana 

3. Eichel Roxana                                        

                                       

II     Asistenți universitari doctori 

4. Cojocaru Valentina 

5. Ionescu (Cristescu) Mihaela 

6. Dincă Roxana Magdalena 

 

III. Școala Doctorală CESI: 

1. Lector univ. dr. Ciocan Cristinel 

 

Propunerea este acceptată cu unanimitate.  

 

1.3. Vot privind prelungirea de activitate a domnului profesor emerit Gheorghe Chivu de și a 

doamnei profesor emerit Adriana Stoichițoiu Ichim 

 

Cu privire la acest punct de pe ordinea de zi au loc mai multe intervenții, care pun în discuție 

necesitatea emiterii unui aviz din partea Consiliului Facultății de Litere. Fiind vorba despre 

persoane pensionate, doamna profesor dr. Rodica Zafiu este de părere că activitatea acestora va fi 

propusă spre validare în luna septembrie a acestui an, când sunt întocmite documentele pentru 

colaborări în regim de plata cu ora. Domnul Decan promite să solicite un vot electronic, dacă va 

fi necesară întocmirea documentelor mai devreme de septembrie a.c.  

 

2. Informări  

2.1. Informare privind întâlnirea cu conducerea FLLS 

 

Domnul Decan prezintă membrilor Consiliului un scurt rezumat legat de întâlnirea cu 

conducerea Facultății de Limbi și Literaturi străine. Există două inițiative ale FLLS: a). trecerea 



de la programul filologic de studiu cu trei ani la unul cu patru ani și b). reevaluarea finanțării 

pentru dubla specializare. În vederea analizării și susținerii celei de a doua inițiative, domnul 

Decan propune ca domnul profesor dr. Cristian Moroianu să facă parte dintr-o comisie de lucru 

comună cu FLLS, care să redacteze documentația necesară reevaluării finanțării la dubla 

specializare. În privința primei inițiative, sunt solicitate păreri din partea membrilor Consiliului, 

care sunt invitați să ia cuvântul. Se conturează părerea că formula de studiu cu patru ani s-ar 

traduce într-un nivel calitativ mai ridicat al absolvenților, opinie susținută de doamna profesor dr. 

Carmen Mușat, doamna conferențiar dr. Ioana Valentina Murăruș, domnul profesor dr. Ion 

Bogdan Lefter, dar, în același timp, se ridică problema finanțării unui an suplimentar de studiu, 

care pare greu de soluționat în actualul context politico-economic. Ia cuvântul și domnul student 

Aureliu Perdeleanu, care întărește ideea că formula de studiu cu trei ani nu este suficientă pentru 

atingerea nivelului B2 (potrivit Cadrului european comun de referință pentru limbile străine) la 

limbile străine studiate de la zero, în timpul facultății.  

Domnul Decan conchide că este nevoie de mai mult timp de reflecție, de discuții 

exploratorii, și că nu se poate lua o decizie la această ședință.  

 

2.2. Informare privind datele sondajului realizat de Biroul de Statisitică al UB 

 

Este invitat la cuvânt domnul Bogdan Dumitru, specialistul în Relații Publice al Facultății 

de Litere, spre a prezenta rezultatele unui sondaj de opinie coordonat de Biroul de Statistică al 

Universității din București. Domnul Dumitru prezintă sintetic mai multe aspecte din sondaj, care 

au vizat gradul de mulțumire a studenților cu privire la facultățile din care fac parte, la dotările cu 

aparatură electronică a laboratoarelor sau a departamentelor, la fondul de carte al bibliotecilor, la 

gradul de curățenie din facultăți, la corectitudinea procedurilor de evaluare și a celor de 

repartizare a locurilor în cămine, la serviciile de cantină, la taxele de studiu și la comunicarea 

internă de la nivelul UB/facultăților. Intervalul în care s-a derulat acest sondaj a fost decembrie 

2016 – ianuarie 2017. Din păcate, multe dintre aceste rezultate nu au o bază prea solidă spre a 

constitui un punct de plecare în operarea de modificări, fiind nevoie de analize suplimentare.  

        3. Diverse  

3.1. Propunere de acordare a titlului de Professor Honoris Causa pentru profesor Donca 

Steriade, MIT 

Din partea Departamentului de Lingvistică, a fost invitat să participe la ședința Consiului 

FL domnul lector dr. Alexandru Nicolae, pentru a face o scurtă prezentare a carierei științifice și 

a personalității doamnei profesor Donca Steriade, propusă pentru decernarea titlului de Professor 

Honoris Causa. Discipolă a reputatului clasicist Iancu Fischer, doamna Steriade este membră a 

Catedrei de Lingvistică de la MIT și are rezultate științifice prodigioase.  

Propunerea este acceptată cu unanimitate.   

3.2. Propunere de bursă extracurriculară pentru studentul Cosmin Tudorache și pentru studenta 

Claudia Mingote. 

Propunerea de a se acorda burse extracurriculare studenților Claudia Mingote și Cosmin 

Tudorache a fost votată cu unanimitate.  

Doamna conferențiar dr. Laura Mesina solicită aprobarea listei cu conducătorii de 

doctorat pentru Școala Doctorală SITT/CESI (desfășurarea de activități de îndrumare în regim de 

plata cu ora), care conține următoarele persoane: profesor dr. Sorin Alexandrescu, director 

științific SD SITT (12 doctoranzi),  profesor dr. Nicolae Constantinescu (1 doctorand, bursă 

POSDRU),  profesor dr. Mihai Moraru (7 doctoranzi) și profesor dr. Eugen Negrici (3 

doctoranzi). Conducătorii de doctorate sunt votați cu unanimitate.  



Ia cuvântul doamna profesor dr. Mihaela Constantinescu, directorul Departamentului de 

Studii Culturale, pentru a cere acordul Consiliului cu privire la schimbarea unui membru din 

comisia de licență, deoarece profesorul Andrei Cornea are probleme medicale. Membrii 

Consiliului aprobă cu unanimitate această propunere.  

Domnul Decan declară ședința închisă.  

 

Întocmit de lector dr. Gabriela Biriș 


