Proces-verbal
al ședinței Consiliului Facultății de Litere
9 iulie 2018
Încheiat astăzi, 9 iulie a.c., în ședința Consiliului Profesoral al Facultății de Litere,
Universitatea din București. La ședință participă 22 de membri (dintre care 1 student).
Ordinea de zi a ședinței:
1. Informare asupra cursurilor de etică și integritate academică
2. Informare asupra desfășurării concursurilor didactice
3. Vot pentru modificarea modului de notare la tutorial anul III
4. Diverse

1. Informare asupra cursurilor de etică și integritate academică
Domnul Decan deschide ședința cu o discuție pe marginea cursurilor de etică și
integritate academică, ce vor fi cuprinse în planurile de învățământ (licență și masterat)
începând cu anul universitar 2018-2019. Documentele aferente acestor cursuri au fost
transmise prin email către membrii Consiliului FL anterior ședinței. Sunt subliniate
elementele de noutate și dificultățile pe care le presupune implementarea cursurilor de etică și
integritate academică.
2. Informare asupra desfășurării concursurilor didactice
Doamna prodecan, conf. univ. dr. Cristina Popescu, citește rezultatele concursurilor
didactice desfășurate la FL și menționează că nu s-au depus contestații pentru niciunul dintre
posturile scoase la concurs. În același timp, menționează că va trebui elaborată o metodologie
internă de concurs, care să se aplice din al doilea semestru al anului universitar 2018-2019,
armonizată cu metodologia elaborată de curând la nivelul UB. Mai multe persoane intervin
cu privire la diferite aspecte din noua metodologie.

3. Vot pentru modificarea modului de notare la tutorial anul III
Se supune la vot propunerea formulată anterior într-o ședință de Consiliu de către doamna
prof. univ. dr. Carmen Mușat privind evaluarea cu „Admis/Respins” a tutorialului de anul al
III-lea. Dna prof. dr. Mihaela Constantinescu atrage atenția asupra faptului că trebuie
verificate noile norme ARACIS pentru programele de licență, pentru a se observa dacă
acestea permit evaluarea cu „Admis/Respins”. Propunerea este votată cu 20 de voturi pentru
și două abțineri, sub rezerva verificării normelor ARACIS în vigoare.

Diverse
Domnul Decan propune acordarea unui spor salarial pentru o perioadă de trei luni, în
cuantum de 30 %, doamnei asist. univ. dr. Andreea Victoria Grigore, pentru activitatea
defășurată pe domeniul Sănătății și securității în muncă. Propunerea este votată în
unanimitate.
Domnul Decan prezintă situația locurilor de la licență destinate românilor de pretutindeni
și solicită membrilor Consilului să se pronunțe prin vot asupra numărului și a modului de
distribuire a acestor locuri (8 locuri). Formula prezentată este votată cu unanimitate.
Domnul Decan prezintă Consiliului cererea doamnei conf. univ. dr. Adina
Dragomirescu de afiliere la Școala Doctorală a Facultății de Litere, începând cu anul
universitar 2018-2019, ca urmare a obținerii atestatului de abilitare și a votului unanim primit
în cadrul Consiliului Școlii Doctorale. Propunerea este validată cu unanimitate.
În calitate de Director al Centrului de Studii Românești, doamna conf. univ. dr. Ioana
Valentina Murăruș solicită membrilor Consiliului acordul pentru ca doamna asist. univ. dr.
Ioana Cristina Joița să desfășoare activitate didactică pentru un număr limitat de ore, în regim
de plata cu ora, doamna Joița fiind în prezent în concediu de creștere a copilului. Propunerea
este validată cu unanimitate.
Doamna prodecan, conf. dr. Cristina Bogdan, formulează propunerea avansată de
doamna conf. dr. Felicia Waldman de a se atribui masteratului de Cultură și civilizație
ebraică denumirea Goldstein Goren, după numele fundației care susține financiar o parte
dintre activitățile desfășurate în cadrul respectivului masterat. Propunerea este validată cu
unanimitate.

Domnul Decan declară ședința închisă.

Întocmit de lector dr. Gabriela Biriș

