
Proces-verbal 
al ședinței Consiliului Facultății de Litere  

8 aprilie 2019 
 

 
Încheiat astăzi, 8 aprilie a.c., în ședința Consiliului Profesoral al Facultății de Litere, 

Universitatea din București. La ședință participă 24 de membri (dintre care 2 studenți).  
   
Ordinea de zi a ședinței: 

1. Informare asupra unor proiecte instituţionale reprezentative pentru FL  
2. Informare asupra săptămânii masteratelor 
3. Informare şi vot asupra condiţiilor de angajare a colaboratorilor externi 
4. Diverse 

 
1. Informare asupra unor proiecte instituţionale reprezentative pentru FL  

Domnul Decan, prof. univ. dr. Emil Ionescu, deschide ședința de Consiliu cu o scurtă 
informare asupra proiectului unei noi lucrări de limba română ca limbă străină și asupra unui 
serviciu de consultanță on-line al Facultății de Litere, destinat învățământului preuniversitar. 
Totodată, cu ocazia împlinirii a 180 de ani de la nașterea lui Titu Maiorescu, se preconizează 
organizarea unui simpozion național, în 2020, la care să fie abordate aspecte lingvistice, 
filozofice, juridice și politice ale operei maioresciene.    

2. Informare asupra săptămânii masteratelor 

Pentru o informare cu privire la desfășurarea săptămânii masteratelor, este invitat să ia 
cuvântul domnul prodecan, conf. univ. dr. Cătălin Constantin, care prezintă câteva aspecte 
organizatorice stringente (definitivarea conținutului fluturașilor de prezentare, desemnarea 
unor voluntari etc.).  

3. Informare şi vot asupra condiţiilor de angajare a colaboratorilor externi 

Domnul Decan propune ca prezentarea unei scrisori de recomandare solicitată 
colaboratorilor externi, la angajare, să fie însoțită de semnarea unui document care să ateste 
luarea la cunoștință a prevederilor Cartei Universitare. Propunerea este supusă la vot și 
acceptată cu unanimitate.  

În continuare, domnul Decan precizează că este necesară completarea de către 
studenți a fișelor de evaluare a cursurilor, ca procedură obligatorie în orice evaluare 
ARACIS. La sfârșitul  semestrului al doilea al acestui an academic, prin secretarii 
departamentelor, se vor distribui studenților formularele de evaluare. Se va solicita evaluarea 
unui singur curs pentru fiecare cadru didactic. Doamna prof. univ. dr. Rodica Zafiu 
formulează propunerea de a fi transmise din timp ultimele versiuni ale formularelor și de a 
implica asociațiile studențești în operațiunea de distribuire și de colectare a evaluărilor.  
 



4. Diverse 
 
Domnul profesor univ. dr. Bogdan Lefter, în calitate de director al Școlii Doctorale 

Litere, face o scurtă prezentare asupra finalizării dosarului de evaluare a acestei școli 
doctorale, precum și a numeroaselor probleme administrative întâmpinate pe parcurs.  

În cadrul colectivului de Studii Culturale, în urma alegerilor, a fost propus dl. lector 
univ. dr. Adrian Stoicescu ca membru în Consiliul Departamentului. Domnul Decan solicită 
membrilor Consiliului să se pronunțe prin vot cu privire la rezultatul menționat. Domnul 
lector dr. Adrian Stoicescu este validat cu unanimitate. 

Domnul Decan solicită să se voteze și cu privire propunerea de acordare a unui spor 
salarial de 30%, pe lunile iunie-iulie-august, doamnei Mihaela Pufu, pentru activitatea de 
secretariat. Propunerea este acceptată cu unanimitate.  

Domnul Decan îi prezintă pe cei doi membri ai Consiliului FL desemnați în urma 
alegerilor studențești: domnii Vlad Jipa și Bogdan Negrei. Totodată, domnul Decan propune 
acordarea statutului de membri invitați acelor studenți care au avut statutul de candidat la 
ultimele alegeri.  

Domnul Decan declară ședința închisă.   
 
 

Întocmit de lector dr. Gabriela Biriș 
 


