Proces-verbal
al ședinței Consiliului Facultății de Litere
18 februarie 2019
Încheiat astăzi, 18 februarie a.c., în ședința Consiliului Profesoral al Facultății de Litere,
Universitatea din București. La ședință participă 20 de membri (dintre care 1 student).
Ordinea de zi a ședinței:
1. Prezentare Plan operațional 2019
2. Informare despre ZPD și despre Maratonul masteratelor
3. O solicitare din partea FLLS
4. Diverse
1. Prezentare Plan operațional 2019
Domnul Decan, prof. univ. dr. Emil Ionescu, deschide ședința adresând membrilor
Consiliului invitația de a se pronunța cu privire la conținutul „Planului operațional 2019”,
care a fost transmis anterior prin email membrilor Consiliului. Planul este apoi supus la vot și
validat cu unanimitate.
2. Informare despre ZPD și despre săptămâna masteratelor
Pentru o informare cu privire la ediția din acest an a ZPD, este invitată să ia cuvântul
dna conf. univ. dr. Cristina Bogdan. Doamna prodecan precizează perioada de desfășurare:
13-15 mai a.c, respectiv 16 mai (pentru Maratonul masteratelor). Directorii de departamente
sunt rugați să decidă cu privire la studenții participanți și la cursurile deschise care vor fi
cuprinse în acest eveniment.
3. Solicitare din partea FLLS
În continuare, dl. Decan prezintă o propunere venită din partea Facultății de Limbi și
Literaturi Străine, ce constă în facilitarea accesului către lifturi prin montarea unor balustrade
la scările de marmură din holul central. Totodată, este menționată necesitatea de a se consulta
arhitecți specializați în monumente istorice, pentru găsirea unei soluții optime.
4. Diverse
Doamna conf. dr. Laura Mesina solicită membrilor Consiliului Facultății de Litere să se
pronunțe prin vot cu privire la propunerea de acordare a două burse extracurriculare, din
veniturile extrabugetare ale Centrului de Excelență în Studiul Imaginii, pentru perioada 1
aprilie – 30 septembrie 2019, următorilor studenți:
- Ioan-Daniel Mihalcea, student-doctorand anul I, Școala Doctorală „Spațiu, Imagine,
Text, Teritoriu”, cuantum: 700 de lei/lună;
(activitate: redefinirea platformei web CESI - cesi.unibuc.ro - creare structură site,
programare, încărcare conținut text și imagine, actualizare);

- Alexandru Ciobanu, masterand anul I, programul de studii „Societate, multimedia,
spectacol” (SMS), cuantum: 500 de lei/lună;
(activitate: organizarea Asociaţiei „Imagora”, înființată pentru promovarea activităților
științifice și culturale desfășurate de studenți, absolvenți, cadre didactice titulare,
colaboratori ai SD SITT/CESI; pentru realizarea de proiecte de cercetare/culturale).
Propunerea este validată în unanimitate.
Cu privire la centralizarea fișelor de activitate științifică, ia cuvântul dl. prof. Liviu
Groza, care face câteva precizări referitoare la standardizarea și clasificarea (inter)națională a
revistelor științifice, deoarece au rezultat numeroase confuzii/neînțelegeri în raportarea
cercetării din acest an. În același timp, domnul prodecan dorește să sublinieze că este
imposibil să se raporteze și rezultatele legate de activitatea didactică sau contribuțiile literare
și publicistice, deoarece nu există indicatori prevăzuți pentru aceste tipuri de activități.
Doamna prof. univ. dr. Rodica Zane propune ca toate activitățile pentru care nu există
indicatori să fie inventariate și să se discute aceste aspecte cu conducerea UB.
Domnul Decan solicită membrilor Consiliului să se pronunțe cu privire la declanșarea
procedurilor de evaluare externă instituțională a masteratului „Cultură și politică în context
european și internațional”. Membrii Consiliului acceptă cu unanimitate.
În calitate de director de departament, dl. conf. univ. dr. Constantin Popescu solicită
să se voteze propunerea de inversare a cursurilor de Media planning, de la programele
masterale Modele de Comunicare şi Relaţii Publice şi Consultanţă şi Expertiză în Publicitate,
anul al II-lea. Propunerea este validată cu unanimitate.
Din partea Colectivului de Etnologie, se solicită votul în legătură cu modificarea
Anexei 4 (ce privește suplinirea orelor pentru postul de lector poziția 13) de la Statul de
funcții, ca urmare a plecării titularului de curs (dl. Cătălin D. Constantin) la un alt
departament. Membrii Consiliului validează cu unanimitate această modificare.
În continuare, domnul Decan prezintă conținutul unui memoriu înaintat conducerii FL
de studenta Anca Dănilă (anul al III-lea, Etnologie) cu privire la limbajul licențios, homofob
și sexist utilizat de cadrul didactic asociat Pârvu Ionică. Situația apărută a fost prezentată în
B.E.C.A. și s-a decis analizarea ei de către o comisie disciplinară. Pe viitor, pentru evitarea
unor cazuri similare, se propune, din partea dnei prof. univ. dr. Rodica Zane, semnarea unei
declarații că s-a luat la cunoștință conținutul Cartei universitare sau prezentarea unei scrisori
de recomandare din partea unui cadru didactic titular, propunere formulată de către dl. Decan
(idee preluată de la dl prodecan Liviu Groza). Totodată, se insistă asupra completării fișelor
de evaluare a cursurilor/cadrelor didactice de către studenți.
Domnul Decan declară ședința închisă.

Întocmit de lector dr. Gabriela Biriș

