Proces-verbal
al ședinței Consiliului Facultății de Litere
15 iulie 2019

Încheiat astăzi, 15 iulie a.c., în ședința Consiliului Profesoral al Facultății de Litere,
Universitatea din București. La ședință participă 19 membri (dintre care 1 student).
Ordinea de zi a ședinței:
I. Informare asupra situaţiei din facultate a studenţilor cu dizabilităţi, şi, în special, a
studenţilor cu dizabilităţi de vedere.
II. Diverse.
I. Informare asupra situaţiei din facultate a studenţilor cu dizabilităţi, şi, în
special, a studenţilor cu dizabilităţi de vedere
Domnul Decan, prof. univ. dr. Emil Ionescu, deschide ședința de Consiliu adresând
mulțumiri pentru finalizarea cu succes a procesului de raportare a cercetării. În continuare,
este prezentat conținutul unui document al dnei deputat Adriana Săftoiu, care a generat
apariția în mass-media a unor materiale ce privesc tratamentul persoanelor cu dizabilități în
FL. În urma acestor materiale de presă au fost înaintate răspunsuri oficiale ale conducerii FL
și s-a efectuat o inspecție din partea Ministerului Muncii. Conducerea FL a elaborat, în
spiritul legii 448/2006 (art. 18 și 19), Planul de intervenție privitor la rolul și îndatoririle
diverselor structuri ale FL în buna desfășurare a activităților studenților cu dizabilități, în
special nevăzători. Acest plan va implica realizarea unor investiții în infrastructură, care să
sprijine orientarea și accesul studenților nevăzători în FL, cum ar fi: cartografierea în alfabet
Braille a spațiilor de studiu sau montarea unor senzori de marcaj ce pot fi accesați prin
intermediul unor aplicații de tip Android, de pe telefonul mobil. Domnul Decan detaliază
îndatoririle ce revin, potrivit acestui plan de intervenție, corpului profesoral sau comisiilor de
admitere/examene. Documentul este supus la vot și adoptat cu unanimitate.
Doamna prodecan, conf. univ. dr. Cristina Popescu, prezintă situația înscrierilor la
masterate și semnalează că vor exista modificări de opțiuni ulterioare înscrierii, în contextul
consemnării mai multor opțiuni pe formularul de înscriere.
În continuare, în calitate de director de departament, domnul conf. univ. dr. Gheorghe
Ardelean, dă citire propunerilor de modificări în planul de învățământ al masteratului de
Studii literare.

Ia cuvântul doamna conf. univ. dr. Ioana-Valentina Murăruș, care propune inserarea în
metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice a obligativității de a se alege
temele probelor prin tragere la sorți, dintre propunerile avansate/formulate de către membrii
comisiilor de concurs. Propunerea dnei conferențiar este acceptată cu unanimitate.
Domnul Decan declară ședința închisă.
Întocmit de lector dr. Gabriela Biriș

