Proces-verbal
al ședinței extraordinare a Consiliului Facultății de Litere
29 ianuarie 2020

Încheiat astăzi, 29 ianuarie a.c., în ședința Consiliului Facultății de Litere, Universitatea din
București. La ședință participă 31 de membri (dintre care 8 studenți).

Ordinea de zi a ședinței:
1. Procesul de avizare a candidaților pentru funcția de decan al Facultății de Litere, UB
2. Diverse

Diverse
Domnul Decan, prof. univ. dr. Emil Ionescu, solicită membrilor Consiliului Facultății de
Litere să se pronunțe prin vot cu privire la scutirea de la plata taxei pentru abilitare a dlui prof.
univ. dr. Mircea Vasilescu, director al Departamentului de Studii Literare. Solicitarea este votată
în unanimitate.
Doamna prof. univ. dr. Ioana-Valentina Murăruș propune ca ediția de anul acesta a
Cursurilor de vară de limba română să se desfășoare între 27 iulie și 9 august și solicită acordul
pentru ca doctoranda Ruxandra Ivan să susțină cursuri în regim de suplinire la anul pregătitor.
Ambele solicitări sunt acceptate cu unanimitate.
Procesul de avizare a candidaților pentru funcția de decan al Facultății de Litere
În calitate de decan de vârstă, doamna conf. univ. dr. Niculina Vârgolici, directorul
Departamentului de Științe Administrative din Facultatea de Litere, preia conducerea ședinței și
prezintă regulamentul desfășurării votului pentru avizarea candidaților la funcția de decan al
Facultății de Litere. Este propusă și acceptată comisia de validare a voturilor, cu următoarea
componență:
1. conf. univ. dr. Silvia Barutcieff
2. lect. univ. dr. Mădălina Pralea
3. drd. Ștefania Vulpe
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Doamna conf. dr. Niculina Vârgolici anunță numele candidaților: prof. univ. dr. Emil Ionescu
și conf. univ. dr. Gabriel Mihăilescu, invitându-i totodată să-și prezinte proiectele manageriale.
Cei doi candidați își prezintă proiectele și se trece la votul secret. În intervalul 15.30-15.45
votează toți cei 31 de membri prezenți și se înregistrează următoarele rezultate:

Voturi valabil exprimate: 31
Voturi pentru dl prof. dr. Emil Ionescu: 31
Voturi pentru dl. conf. dr. Gabriel Mihăilescu: 24 (7 împotrivă)
Voturi nule: 0

Doamna conf. dr. Niculina Vârgolici anunță că ambii candidați îndeplinesc condițiile
pentru a se prezenta la interviul cu Rectorul Universității din București și declară ședința
extraordinară închisă.

Întocmit de lect. univ. dr. Mădălina Pralea
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