
Proces-verbal 

al ședinței Consiliului Facultății de Litere  

17 februarie 2020 

 

 
Încheiat astăzi, 17 februarie a.c., în ședința Consiliului Facultății de Litere, Universitatea din 

București. La ședință participă 25 de membri (dintre care 5 studenți).  
 

Ordinea de zi a ședinței: 

1. Informare asupra unor evenimente științifice viitoare 
2. Informare și vot asupra unor aspecte legate de orar 
3. Informare asupra evaluării instituționale a UB 
4. Vot pe calendarul admiterilor în anul 2020 
5. Diverse 
 

Domnul Decan, prof. univ. dr. Emil Ionescu, o invită să ia cuvântul pe doamna prodecan 
Cristina Bogdan, cu privire la colocviul național studențesc Best Letters, ediția a VII-a, care va 
avea loc în intervalul 8-9 mai a.c. Este anunțată o modificare în Comitetul științific al 
colocviului: doamna prof. univ. dr. Oana Fotache îl va înlocui pe domnul asist. univ. dr. Bogdan 
Tănase, pentru domeniul – Studii literare (Teoria literaturii).  

Doamna conf. univ. dr. Cristina Bogdan anunță și organizarea colocviului internațional 
cu tema Representations of Mary, the Mother of God, between official cult and local 

veneration.Texts and images / Représentations de la Vierge Marie entre culte officiel et 

vénération locale. Textes et images, în perioada 23-24 octombrie a.c., de către Facultatea de 
Litere, în parteneriat cu Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan-Alexandru Rosetti” și cu 
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Iustinian Patriarhul” a Universității din București. 

În continuare, domnul prodecan Cătălin D. Constantin prezintă inițiativa Muzeului 
Municipiului București de a colabora cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, 
cu Universitatea din Valladolid și cu Facultatea de Litere a Universității din București, în 
vederea organizării celei de-a VI-a ediții a Simpozionului de Antropologie urbană, la Palatul 
Suțu, în perioada 13 și 14 nov. a.c. 

Domnul Decan reamintește intervalul 12-13 martie 2020 în care se va desfășura 
simpozionul dedicat comemorării lui Titu Maiorescu, la 180 de ani de la naștere. 

Revine la cuvânt doamna conf. univ. dr. Cristina Bogdan cu detalii ce privesc Zilele 

Porților Deschise. Evenimentul se va desfășura pe 7 și 8 aprilie pentru studiile de licență și pe 9 
aprilie pentru masterate (Maratonul masteratelor, pentru care directorii de programe masterale 
sunt rugați să transmită fluturașii până la data de 2 martie 2020). 

Domnul prodecan, prof. univ. dr. Cristian Moroianu, prezintă calendarul admiterii la 
studiile de licență din cadrul FL:  

8-20 iulie – înscrierea candidaților 



21 iulie – afișarea listei celor înscriși la CRP 

22 iulie – examenul scris pentru programul de studii CRP 

23 iulie – afișarea rezultatelor provizorii la toate programele de studii 

24 iulie – depunerea contestațiilor și afișarea rezultatelor după contestații 

25-28 iulie – confirmarea locurilor 

29 iulie – afișarea rezultatelor finale 

 
Calendarul este adoptat cu unanimitate. 
 
Domnul Decan revine la cuvânt cu o informare asupra procedurii de evaluare 

instituțională a UB, insistând asupra necesității de a se posta pe site-ul FL toate planurile de 
învățământ și fișele tuturor disciplinelor. Totodată, precizează că 3 martie a.c. este termenul de 
transmitere a tuturor documentelor necesare evaluării, în format electronic (stick de memorie), 
către dl Bogdan Dumitru, în vederea postării pe site-ul FL.  

 

Domnul Decan propune acordarea unui spațiu în exclusivitate pentru desfășurarea 

activității Asociației de studenți a FL (ASL-UB), prin încetarea folosirii spațiului în care 

funcționează la acest moment în parteneriat cu Asociația PRIME. Membrii CFL aprobă cu 

unanimitate.  

 

Domnul Decan propune acordarea unui spor salarial în cuantum de până la 20%, pentru 
perioada februarie-martie-aprilie, următoarelor persoane: asistent decan Mihaela Pufu, 
responsabil PR, Bogdan Dumitru și Alina-Mihaela Ene, secretar al Departamentului de Științe 
ale Comunicării. Propunerea este acceptată cu unanimitate.  

În continuare, Domnul Decan prezintă două oferte pentru desfășurarea practicii de 
specialitate a studenților în lanțul de librării „Cărturești” și la PRO TV,  cu cele două instituții 
urmând a se semna protocoale de practică pe modelul celor existente în prezent la FL. Membrii 
CFL aprobă cu unanimitate.  

Domnul Decan punctează principala modificare intervenită la acordarea finanțării pentru 
mobilitățile externe: facultățile nu mai primesc o sumă de distribuit membrilor, fiecare cadru 
didactic urmând să  adreseze o solicitare de finanțare direct către UB. În plus, cuantumul acestei 
finanțări a crescut la 800 euro (Europa) și 1200 euro (Asia, America de Sud/Nord).  

Domnul Decan face o scurtă informare referitoare la o situație apărută în cadrul Anului 
pregătitor, care a vizat starea de sănătate a studenților chinezi de la acest program de studii, în 
contextul epidemiei de coronavirus.  



Domnul Decan solicită membrilor FL să se pronunțe prin vot asupra cererilor de 
colaborare cu alte instituții de învățământ superior, în semestrul al II-lea al acestui an academic, 
în vederea susținerii unor cursuri, după cum urmează:  

- Prof. univ. dr. Oana Iucu, la Școala Națională de Studii Politice si Administrative – 
Departamentul de relații internaționale și integrare europeană; 

- Prof. univ. dr. Mircea Vasilescu, la Universitatea „Ovidius” din Constanța. 

Domnul prof. univ. dr. Cristian Moroianu propune schimbarea criteriului de repartizare a 
locurilor de cămin: media va fi  înlocuită de un punctaj (număr de credite), pentru o mai mare 
obiectivitate în evaluare. Membrii CFL aprobă modificarea cu unanimitate.  

Doamna prof. univ. dr. Nina Vârgolici anunță finalizarea și depunerea dosarului spre 
evaluare de către ARACIS pentru programul de masterat. Intervine și dl prof. dr. Ion Bogdan 
Lefter care anunță că urmează acreditarea școlilor doctorale, pe baza unor noi indicatori.  

Doamna conf. univ. dr. Isabela Nedelcu solicită acordul membrilor CFL cu privire la 
modificarea Anexelor 4 și 7 din Statul de funcții al Departamentului de Lingvistică (Acoperirea 
cu personal didactic de predare a orelor din posturile vacante și temporar vacante din statul de 
funcții pe anul universitar 2019-2020, semestru al II-lea, după desfășurarea concursurilor 
didactice). Modificarea este acceptată cu unanimitate.  

Doamna conf. univ. dr. Laura Mesina anunță că dl. Cezar Gheorghe va desfășura 
activități în regim de plata cu ora, pentru poziția de lector 13, la Școala Doctorală „Spațiu, 
imagine, text, teritoriu”, propunerea fiind acceptată cu unanimitate. 

Ia cuvântul dl lector univ. dr. Adrian Stoicescu, care semnalează situația unor cursuri 
rămase fără săli în clădirea FL, solicitând remedierea acestei probleme.  

Domnul Decan declară ședința închisă.  

 

Întocmit de conf. dr. Gabriela Biriș 

 


