Proces-verbal
al Ședinței Consiliului Facultății de Litere
10 septembrie 2018

Încheiat astăzi, 10 septembrie a.c., în ședința Consiliului Facultății de Litere,
Universitatea din București.
La ședință participă 22 de membri (dintre care 3 studenți).
Ordinea de zi a ședinței:
Informare admitere licență
Informare admitere master
Vot pentru completarea Fișei Postului
Vot pentru Metodologia de desfășurare a concursului pentru bursele Erasmus
Diverse

Informare admitere licență

Domnul conf. dr. Cristian Moroianu, prodecan al Facultății de Litere, face o informare referitoare la
situația admiterii la programele de licență, în conformitate cu rezultatele obținute în vara anului 2018 și
cu înscrierile din luna septembrie. După prezentarea datelor, ține să sublinieze faptul că programul de
Etnologie se află în situația cea mai grea în acest moment, nereușind să strângă numărul minim de
studenți pentru alcătuirea unei grupe.
Domnul decan, prof. dr. Emil Ionescu, își exprimă îngrijorarea în privința programului de studii de
Etnologie și le comunică profesorilor din colectivul de Etnologie că îi va invita la o discuție pentru a
găsi împreună soluții în vederea remedierii acestei situații.

Informare admitere master
Doamna prodecan, conf. dr. Cristina Popescu, prezintă admiterea la programele de masterat ale
Facultății, accentuând situația programelor care au rămas cu locuri neocupate la buget: EACF (12
locuri),SAL (1 loc), CPCEI (7 locuri), TPE (10 locuri), CCE (6 locuri), GISC (1 loc), SMS (5 locuri) și
TPI (8 locuri).

Vot pentru completarea Fișei Postului
Domnul decan, prof. dr. Emil Ionescu, anunță membrii consiliului că Universitatea din
București a decis ca, în secțiunea C din fișa postului cadrelor didactice, să apară și două rubrici
noi, referitoare la raportarea anuală a cercetării către decanat și către Rectoratul Universității.
Punctajele pentru aceste două rubrici se vor face după cum urmează :
a.
Prezentarea rezultatelor activității de cercetare în forma unui raport anual de
cercetare către decanat (3-5 ore);

b.
Prezentarea rezultatelor activității de cercetare ori de câte ori sunt solicitate de
Rectorat pentru diverse raportări generale ale Universității (7-10 ore).
Volumul orar va fi integrat în cel alocat pentru secțiunea C, adică nu este suplimentar.
Propunerea a fost votată în unanimitate.
Vot pentru Metodologia de desfășurare a concursului pentru bursele Erasmus
Domnul prodecan, lect. dr. Cătălin Constantin, prezintă succint o propunere de metodologie
pentru acordarea burselor Erasmus. Structura acesteia fusese trimisă anterior, pe mail,
membrilor consiliului. Propunerea este votată cu 21 de voturi pentru și o abținere.
Domnul decan, prof. dr. Emil Ionescu, anunță că doamna conf. dr. Camelia Ușurelu și-a dat
demisia din comisia de selecție pentru bursele Erasmus. În consecință, domnul decan propune
Consiliului Facultății o nouă candidatură: aceea a doamnei conf. dr. Isabela Nedelcu.
Propunerea este votată în unanimitate.
Diverse
Domnul decan, prof. dr. Emil Ionescu, solicită directorilor de departament să anunțe
modificările operate în planurile de învățământ. Modificările au fost votate și aprobate în bloc.
Domnul prodecan, lect. dr. Cătălin Constantin, solicită Consiliului dreptul de a avea o normă
didactică cu 30% redusă, în conformitate cu prevederile Legii 1/2011 referitoare la funcțiile de
conducere. Solicitarea este acceptată prin vot unanim.
Două programe de studii solicită modificarea examenului de finalizare a studiilor pentru ciclul
de licență: programul Studii Europene solicită prin doamna prof. dr. Mihaela Constantinescu,
directorul Departamentului de Studii Culturale, renunțarea la proba scrisă, iar programul
Asistență Managerială și Administrativă solicită prin doamna conf. dr. Niculina Vârgolici,
directorul Departamentului de Științe Administrative, renunțarea la elaborarea și susținerea
lucrării de licență.
Domnul decan, prof. dr. Emil Ionescu, explică faptul că această decizie nu poate fi luată decât
în măsura în care viitorul ordin de ministru, referitor la examenul de finalizare a studiilor pentru
ciclul de licență, va prevedea posibilitatea existenței unei singure probe.
Doamna conf. dr. Elena Ionescu propune ca dezbaterea despre examenele de finalizarea a
studiilor să facă obiectul unei viitoare ședințe de consiliu.
Domnul masterand Aureliu Perdeleanu deschide discuția despre Biroul Studențesc și anunță că
dintre cei trei membri unul a demisionat (domnișoara Bianca Mingote). În aceste condiții,
domnul decan, prof. dr. Emil Ionescu, anunță că va solicita Rectoratului acordarea burselor
pentru cei doi membri actuali (masteranzii Aureliu Perdeleanu și Adrian Pogar) și că va încerca
să găsească o formulă pentru întregirea Biroului Studențesc.

Întocmit de conf. dr. Cristina Bogdan

