
Proces-verbal 
al ședinței Consiliului Facultății de Litere 

18 noiembrie 2019 
 

 
Încheiat astăzi, 18 noiembrie a.c., în ședința Consiliului Profesoral al Facultății de Litere, 

Universitatea din București. La ședință participă 29 de membri (dintre care 4 studenți).  

 

Ordinea de zi a ședinței: 

1. Informare asupra desfăşurării concursurilor pentru gradaţiile de merit; 

2. Vot pentru ultimii studenţi aleşi în noul CFL; 

3. Diverse. 

 

1. Informare asupra desfăşurării concursurilor pentru gradaţiile de merit 

 

Domnul Decan deschide ședința de Consiliu cu un mesaj de bun venit adresat membrilor 

aleși de curând. În continuare, face o scurtă informare cu privire la concursurile pentru 

gradații de merit, aflate în plină desfășurare. Este explicat algoritmul prin care au fost 

distribuite cele 16 gradații care au revenit Facultății de Litere, insistându-se asupra faptului că 

a fost o chestiune strict matematică, aplicată pornind de la numărul de posturi din statul de 

funcții al fiecărui departament. 

2. Vot pentru ultimii studenţi aleşi în noul CFL 

 

Domnul Decan, prof. univ. dr. Emil Ionescu, solicită membrilor Consiliului Facultății de 

Litere să se pronunțe prin vot cu privire la rezultatele obținute în turul al III-lea al alegerilor 

studențești, propunând spre validare următoarele persoane:  

- Ioan Marian Laurențiu – reprezentant în Consiliul Facultății de Litere pentru ciclul 

de studii Licență;  

- Dragomir Ana-Maria – reprezentantă în Consiliul Facultății de Litere pentru ciclul 

de studii Master;  



- Vulpe Ștefania – reprezentantă în Consiliul Facultății de Litere pentru ciclul de studii 

Doctorat.  

Reprezentanții pentru ciclurile de studii Licență și Masterat sunt validați cu 29 de voturi 

pentru și o abținere, în timp ce reprezentanta pentru ciclul Doctorat este acceptată cu 

unanimitate.  

3. Diverse 

 

Domnul Decan prezintă măsurile luate sau preconizate pentru îmbunătățirea condițiilor de 

studiu ale studenților nevăzători.  

Doamna conf. univ. dr. Gabriela Biriș prezintă modificările ce urmează a fi operate la 

procedura de selecție pentru mobilitățile Erasmus destinate studenților.  

Doamna prodecan, conf. univ. dr. Cristina Bogdan, anunță datele colocviului studențesc Best 

Letters Colloquia, ediția a 7-a: 8-9 mai 2020, precum și două modificări în comitetul științific al 

colocviului: lector univ. dr. Catrinel Popa va fi înlocuită de conf. univ. dr. Gheorghe Ardelean 

(pentru subsecțiunea Literatură română modernă și contemporană), iar conf. univ. dr. Cătălin 

Constantin va fi înlocuit de conf. univ. dr. Ioana Fruntelată (pentru subsecțiunea Etnologie). 

Doamna prodecan, conf. univ. dr. Cristina Popescu, precizează termenul pentru transmiterea 

planului editorial pentru anul viitor: 1 decembrie a.c. Totodată, face unele precizări cu privire la 

evaluările ARACIS încheiate sau care urmează să aibă loc.  

Domnul Decan declară ședința închisă.   
 
 
 
 

Întocmit de conf. univ. dr. Gabriela Biriș 
 


