
Proces-verbal 
al ședinței Consiliului Facultății de Litere  

13 mai 2019 
 

Încheiat astăzi, 13 mai a.c., în ședința Consiliului Profesoral al Facultății de Litere, 
Universitatea din București. La ședință participă 23 de membri (dintre care 2 studenți).  
   
Ordinea de zi a ședinței:  

1. Informări 
1.1. Informare privind referendumul în problema modului de alegere a rectorului; 
1.2. Ultimele anunțuri ZPD şi săptămâna masteratelor; 
1.3. Calendarul admiterii la licență, master și doctorat; 
  
 2. Vot 
2.1. Vot pentru Planul de Învățamânt LUC; 
2.2. Vot pentru modificările în Planul de învățamânt Etnologie - licență; 
2.3. Vot pentru comisiile de concurs, de verificare, de contestații și de supleanți; 
2.4. Vot pentru comisiile de licență. 
  
 3. Diverse 

1. Informări 

1.1. Informare privind referendumul în problema modului de alegere a rectorului 

În deschiderea ședinței, domnul Decan, prof. univ. dr. Emil Ionescu, reamintește 
membrilor Consiliului data organizării referendumului pentru desemnarea formulei de 
alegere a rectorului (concurs sau vot): 17 mai a.c. și punctează condiția îndeplinirii unui 
cvorum de participare.  

În continuare, este invitat să ia cuvântul domnul prodecan, prof. univ. dr. Liviu Groza, 
care face o scurtă informare cu privire la rezultatul dat de Comisia de disciplină în legătură cu 
unul dintre colaboratorii externi ai FL, dl. Ionică Pârvu. Doamna prof. univ. dr. Mihaela 
Constantinescu intervine pentru a peciza că, la nivelul Consiliului Departamentului de Studii 
Culturale, s-a luat decizia de încetare a colaborării cu dl. Ionică Pârvu înainte ca procedurile 
Comisiei de disciplină a UB să se încheie. 

 
1.2. Ultimele anunțuri ZPD şi săptămâna masteratelor 
 

Doamna prodecan, conf univ. dr. Cristina Bogdan, face o serie de anunțuri în legătură 
cu Zilelele Porților Deschise (13-15 mai) și cu Maratonul Masteratelor (16 mai). Doamna 
conf. univ. dr. Bogdan adresează mulțumiri colegilor şi studenților implicați în organizarea 
celor două evenimente.    

 
1.3. Calendarul admiterii la licență, master și doctorat 



Domnul prodecan, prof. univ. dr. Cristian Moroianu, comunică membrilor Consiliului 
FL calendarul admiterilor la licență și masterat. Datele calendarului de la Facultatea de Litere 
sunt gândite în acord cu calendarul propus la nivelul UB.   

Componența nominală a comisiilor de licență este detaliată pe handouturi distribuite 
membrilor Consiliului. Domnul Decan îi invită pe participanți șă analizeze și să se pronunțe 
pe marginea conținutului acesteia. Membrii Consiliului avizează aceste comisii cu 
unanimitate.   

 
2. Vot 
2.1. Vot pentru Planul de Învățamânt LUC 

       Doamna conf. univ. dr. Elena Ionescu solicită validarea  propunerilor de modificare a 
planului de învățământ pentru Programul de studii LUC – O limbă și literatură modernă, 
2019-2022. Aceste propuneri de modificări constau în:  

• introducerea cursului și a seminarului Redactare, etică și integritate 
academică; 

• adăugarea unei paranteze privind conținutul disciplinei la Literatură 
universală; 

•  mutarea seminarului de Latină în semestrul al II-lea, anul I;  
• schimbarea caracterului cursului din F/S în C pentru Curs opțional 3, anul al 

III-lea; 
• schimbarea caracterului cursului din S în F pentru Direcții în literatura și arta 

contemporană;  
• reducerea cu o oră a seminarului la disciplina Iconologie. 

 
        Propunerile de modificări sunt validate cu unanimitate.  
 

2.2. Vot pentru modificările în Planul de învățamânt Etnologie - licență 

Se supun validării propunerile de modificare a Planului de învăţământ pentru 
Programul de studii de licență cu specializarea Etnologie, promoţia 2020 – 2023. Modificările 
au ca scop respectarea „Standardelor specifice privind evaluarea externă a calităţii academice 
la programele de studii din domeniile de licenţă şi master aferente Comisiei de specialitate nr. 
2 - Ştiinţe umaniste şi teologie", pentru domeniul de licenţă Studii culturale, specializarea 
Etnologie. Aceste propuneri de modificări constau în:  

•  semestrul al II-lea: seminarul Practică de specialitate va avea 6 ore pe săptămână, în 
săptămânile 1-10 ale semestrului; 

• semestrul al IV-lea: seminarul Practică de specialitate va avea 6 ore pe săptămână, în 
săptămânile 1-10 ale semestrului; 

• semestrele I, II, III, IV: seminarul Educație fizică va avea statut de seminar obligatoriu 
(cu 3 credite suplimentare). 
 

      Propunerile de modificări sunt validate cu unanimitate.  



 

2.3. Vot pentru comisiile de concurs, de verificare, de contestații și de supleanți 

Se supune validării componența nominală a comisiilor de concurs pentru următoarele 
posturi didactice (pe perioadă nedeterminată), scoase la concurs pentru semestrul al II-lea al 
anului universitar 2018-2019:  

• Departamentul de Lingvistică, profesor universitar, poziția 8; domeniul: filologie;  
• Departamentul de Studii Culturale,  conferenţiar universitar, poziția 8; domeniul: 

studii culturale/ studii europene; 
• Departamentul de Studii literare, conferențiar universitar, poziția 20; lector 

universitar, poziția 31; domeniul: filologie;  
• Centrul de Studii Românești, conferențiar universitar, poziția 1; lector universitar, 

poziția 5; asistent universitar, poziția 16; asistent universitar, poziția 17; domeniul: 
filologie. 
 

Componența tuturor comisiilor este validată cu unanimitate.  

Domnul Decan precizează că votul la nivelul consiliilor departamentale va confirma 
îndeplinirea standardelor corespunzătoare posturilor scoase la concurs  de către membrii 
comisiilor de concurs.  

 3. Diverse 

În continuare, sunt supuse validării cererile de prelungire a contractelor individuale de 
muncă, pentru anul universitar 2019-2020, în cazul următoarelor cadre didactice:  

- asist. univ. Laura-Ioana Dumitrescu, Departamentul de Studii literare;  
- asist. univ. drd. Preda-Cincora Enida-Maria, Centrul de Studii Românești (pentru 

semestrul I, perioada 01.10.2019-15.02. 2020).  
Cererile de prelungire sunt aprobate cu unanimitate.  
În calitate de coordonator Erasmus al FL, dna lector univ. dr. Gabriela Biriș face o 

scurtă informare cu privire la posibilitatea realizării unor acorduri cu universități din țări care 
nu sunt membre ale Uniunii Europene. Biroul Erasmus+ al UB a transmis un pachet de 
documente (în format electronic) ce pot fi puse la dispoziția cadrelor didactice interesate de 
semnarea unor astfel de acorduri.   

Domnul conf. univ. dr. Gheorghe Ardelean prezintă proiectul unui curs facultativ, cu 
credite transferabile, ce va fi susținut de dna conf. univ. dr. Simona Popescu, la care vor fi 
invitați diverși scriitori români.   

Domnul asistent univ. dr. Bogdan Tănase propune introducerea unei festivități de 
absolvire pentru masterate, similară celei de la licență. Domnul Decan formulează invitația de 
a se decide pentru fiecare masterat în parte.  

Domnul Decan declară ședința închisă.  
                                                                                       Întocmit de lector dr. Gabriela Biriș 


