Proces-verbal
al ședinței Consiliului Facultății de Litere
11 iunie 2018
Încheiat astăzi, 11 iunie a.c., în ședința Consiliului Profesoral al Facultății de Litere,
Universitatea din București. La ședință participă 21 de membri (dintre care 20 de cadre
didactice).
Ordinea de zi a ședinței:
A. Informări
1.Informare privind repartiția locurilor bugetate la licență și la doctorat (versiunea definitivă)
2. Informare privind notarea candidaților la susținerea lucrărilor de licență și de master
3. Informare privind construcția statelor de funcții pentru anul 2018-2019
4. Informare privind inspecțiile ARACIS
5. Informare și vot pe situația cadrelor didactice angajate pe perioadă determinată
6. Informare și vot privind evaluarea candidaților ERASMUS
7. Informare și vot privind condițiile de acordare a gratuității pentru semestru suplimentar
B. Diverse
A. Informări
1. Informare privind repartiția locurilor bugetate la licență și la doctorat (versiunea
definitivă)
Domnul Decan, prof. univ. dr. Emil Ionescu, deschide ședința de Consiliu cu o scurtă
prezentare a situației locurilor bugetate de la FL și a evoluției cifrelor aferente între cele
două propuneri formulate până în prezent. Totodată, dă citire cifrelor maximale din ultima
variantă.
2. Informare privind notarea candidaților la susținerea lucrărilor de licență și de
master
În urma distribuirii prin email către membrii Consiliului a unui model de catalog
pentru examenul de susținere a examenului de licență/masterat (2017/2018), doamna
prodecan Cristina Popescu propune ca acest catalog să conțină și titlul propriu-zis al
lucrării.
Domnul Decan atrage atenția asupra modificărilor survenite comparativ cu anul
universitar anterior și asupra faptului că noua metodologie trebuie strict respectată, pentru
a se evita eventuale constestații.
Doamna conf. dr. Elena Ionescu intervine pentru a solicita lămuriri cu privire la
dreptul membrilor comisiei de a semna pe lucrări și primește un răspuns afirmativ.
3. Informare privind construcția statelor de funcții pentru anul 2018-2019
Domnul Decan face o scurtă informare cu privire la întâlnirea care a avut loc cu o
săptămână în urmă cu dl. prorector Laurențiu Vlad, pe marginea unei noi machete pentru
statele de funcții.
În privința documentelor pentru salarizarea colaboratorilor externi ai UB, a intervenit
o simplificare, în sensul că persoanele care au colaborat cu UB în anul universitar anterior

nu vor mai trimite toate documentele solicitate până în prezent, fiind necesară doar
transmiterea acordului de colaborare din partea instituției la care își desfășoară activitatea
de bază.
Doamna prodecan, conf. univ. dr. Cristina Popescu, ia cuvântul pentru a solicita
șefilor de departamente să includă în fișa postului și 10 ore pentru raportarea cercetării
științifice.
4. Informare privind inspecțiile ARACIS
Doamna prof. univ. dr. Mihaela Constantinescu prezintă rezultatele și condițiile în
care s-a desfășurat inspecția ARACIS pentru specializarea Studii Culturale Europene, în
urma cărora a fost atribuit calificativul maxim acestui program de studii.
Domnul prodecan, prof. univ. dr. Cristian Moroianu, prezintă rezultatele evaluării
Anului pregătitor, program de studii aflat pentru prima dată într-un proces de evaluare de
acest tip. În urma procesului de evaluare a fost obținut calificativul maxim și a fost
acceptat numărul maxim propus de studenți: 300.
5. Informare și vot pe situația cadrelor didactice angajate pe perioadă determinată
Ca urmare a solicitării primite din partea Direcției Resurse Umane a UB de a analiza
situația unor cadre didactice cu contracte de muncă pe durată determinată încheiate până la
30.09.2018, este solicitat votul membrilor Consiliului FL, cu scopul prelungirii acestor
contracte. Este prezentată fiecare situație și se votează pentru fiecare caz în parte. În urma
votului, au fost confirmate cu unanimitate următoarele persoane:
1.
Asist. univ. dr. COJOCARU Valentina – Centrul de Studii Românești,
2.
Asist. univ. dr. DINCĂ Roxana Magdalena – Centrul de Studii Românești,
3.
Asist. univ. drd. DUMITRESCU Laura Ioana – Departamentul de Studii
Literare,
4.
Asist. univ. drd. PREDA-CINCORA Enida-Maria – Centrul de Studii
Românești,
5.
Asist. univ dr. EICHEL Roxana – Departamentul de Studii Literare,
6.
Lector univ. dr. CIOCAN Cristinel - Școala Doctorală „SITT” (prelungirea
contractului până la 25 februarie 2019).
6. Informare și vot privind evaluarea candidaților ERASMUS
În continuare, Domnul Decan formulează o serie de propuneri pentru îmbunătățirea
procesului de selecție a studenților care candidează pentru mobilități Erasmus. Astfel, se
va introduce un criteriu de eligibilitate, fără punctaj, se vor specifica foarte clar
universitățile internaționale care solicită certificate internaționale de competență
lingvistică și se vor admite certificate eliberate de FLLS, dar acestea vor fi dublate printrun „filtru” intern, care să confirme nivelul de competență în limba străină al candidaților.
Propunerile sunt acceptate cu 19 voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere.
Doamna prof. univ. dr. Rodica Zane sugerează ca membrii Comisiei de selecție pentru
mobilitățile ERASMUS să țină legătura cu profesorii care au încheiat acordurile de
parteneriat universitar.
7. Informare și vot privind condițiile de acordare a gratuității pentru un semestru
suplimentar

Domnul Decan propune să se specifice, eventual, să se și afișeze pe site-ul Facultății
de Litere, condiția ca examenul restant să se susțină în regim gratuit numai prima dată. În
cazul în care nu se trece restanța, se va plăti semestrul de grație. Se votează în unanimitate.
B. Diverse
Doamna prodecan, conf. dr. Cristina Popescu, reamintește calendarul concursurilor
pentru posturile didactice, insistând asupra datei de 15 iunie ca termen limită de afișare a
coordonatelor concursurilor (dată, oră, sală) și anunță numărul de candidați înscriși pentru
fiecare post în parte.
Domnul Decan aduce la cunoștința membrilor Consiliului FL faptul că asistenții
universitari au dreptul de a conduce lucrări de licență, indiferent dacă au obținut sau nu
titlul de doctor. În același timp, insistă asupra respectării intervalului de examinări și de
reexaminări dintr-o sesiune, care trebuie strict respectat de către toate cadrele didactice,
pentru a nu produce efecte administrative negative.
Doamna secretar șef, Gabriela Dena, solicită șefilor de departamente să afișeze pe
site-ul FL textele regulamentelor interne adoptate la nivel de departamente.
În calitate de director al Cursurilor de Vară ale Universității din București, lector dr.
Gabriela Biriș cere și obține acceptul directorilor de departamente pentru utilizarea unor
spații din FL în scop didactic și de organizare, pentru cea de-a 58-a ediție a SVUB, care se
va desfășura între 23 iulie și 6 august.

Întocmit,
Lector univ. dr. Gabriela Biriș

