Proces-verbal
al ședinței Consiliului Facultății de Litere
9 martie 2020
Încheiat astăzi, 9 martie a.c., în ședința Consiliului Facultății de Litere, Universitatea din
București. La ședință participă 27 de membri (dintre care 5 studenți).
Ordinea de zi a ședinței:
1.
Informare asupra vizitei membrilor ICUB în FL
2.
Informare sintetică asupra Raportului de autoevaluare al FL
3.
Informare asupra formularisticii de completat pentru posturile vacante scoase la concurs,
precum și asupra condiției de absolvire a modulului psihopedagogic de către candidații la postul
de asistent
4.
Informare și vot privind Metodologia de distribuire a studenților în grupele de opționale
5.
Diverse

1.

Informare asupra vizitei membrilor ICUB în FL

Domnul Decan, prof. univ. dr. Emil Ionescu, o invită să ia cuvântul pe dna conf. univ. dr.
Delia Ungureanu, reprezentanta FL la nivelul ICUB, pentru o scurtă informare cu privire la
activitatea ICUB și la vizita membrilor ICUB în FL. Doamna conf. dr. Delia Ungureanu
subliniază rolul ICUB în susținerea unui tip de cercetare care să ajute la poziționarea
Universității din București printre universitățile de prestigiu în plan internațional. Totodată, este
prezentată situația burselor postdoctorale acordate (doar două în acest moment) și a criteriilor ce
stau la baza atribuirii acestora. Principala direcție de acțiune a ICUB va include seminare
transdisciplinare, care să ajute la alegerea temei de cercetare și a modului în care aceasta va fi
condusă.

2.

Informare sintetică asupra Raportului de autoevaluare al FL

Doamna prodecan, conf. univ. dr. Cristina Popescu, ia cuvântul pentru a puncta efortul de
echipă depus în FL la redactarea Raportului de autoevaluare. Doamna prodecan evidențiază
rolul membrilor Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității, în special al doamnei prof.
univ. dr. Elena Tîrziman, dar și al domnilor lector univ. dr. Robert Coravu și prof. univ. dr. Liviu
Groza – pentru partea de sistematizare a cercetării, la întocmirea raportului. În continuare,
prezentarea doamnei conf. univ. dr. Cristina Popescu urmează structura propriu-zisă a raportului
(Introducere, Capacitate instituțională, Eficacitate educațională, Managementul calității,
Analize interne și comparative, Concluzii), punctând dinamica principalilor itemi: gradul de
ocupare a locurilor alocate, numărul cadrelor de cercetare, numărul conferințelor cu participare
internațională organizate la FL, numărul cărților publicate și al articolelor înscrise în Web of
Science etc. Concluzia doamnei prodecan Cristina Popescu este că ar trebui stimulate
contribuțiile pe anumiți itemi, în prezent deficitari.

Conținutul Raportului de evaluare este supus la vot și acceptat cu unanimitate.
Domnul Decan intervine pentru a puncta faptul că cifrele din raport nu se constituie în
creșteri sau în scăderi spectaculoase, probând, mai curând, o tradiție individualistă de cercetare,
manifestată cu precădere în domeniile umaniste.
3.
Informare asupra formularisticii de completat pentru posturile vacante scoase la
concurs
Domnul Decan punctează noile cerințe ale UB pentru scoaterea la concurs a posturilor
didactice, insistând asupra justificării sustenabilității financiare, aspect ce reclamă o solidă și
complexă notă de fundamentare din partea directorilor de departamente.
4.
Informare și vot privind Metodologia de distribuire a studenților în grupele de
opționale
Membrilor CFL li s-a transmis, anterior ședinței, o metodologie de distribuire a
studenților în grupele de opționale. Domnul Decan propune să se voteze acest sistem. Domnul
lector dr. Miroslav Tașcu Stavre intervine pentru a semnala existența unei proceduri mai vechi,
în vigoare la nivelul Departamentului de Studii Culturale. Doamna lector univ. dr. Cristina Dima
se înscrie la cuvânt pentru a pleda în favoarea criteriului de opțiune a profesorilor pentru a lucra
cu anumiți studenți.
Domnul Decan accentuează importanța criteriului menționat de doamna Dima, în special
pentru studenții din anul al III-lea, precum și libertatea departamentelor de a regla metodologia,
cu păstrarea unui număr corect al înscrierilor într-o grupă, în conformitate cu normele ARACIS.
Dacă profesorii nu vor accepta limita locurilor (în jur de 30 de studenți într-o grupă), operând
înscrieri peste această limită, lista înscrișilor devine nulă și se va trece la faza de înscriere online, fără ca profesorul să mai poată interveni pentru selecție.
5. Diverse
Domnul Decan prezintă posibilitatea de a se direcționa cota de 2% din impozitul pe venit
către UB, începând cu acest an calendaristic.
În continuare, este prezentat, pe scurt, Comunicatul UB cu privire la răspândirea COVID-19.
Sunt supuse la vot mai multe solicitări:
-

scutirea de la taxa de abilitare pentru doamna conf. univ. dr. Laura Mesina;
desfășurarea de activități didactice în regim de colaborare externă cu Universitatea
„Ovidius” din Constanța de către conf. univ. dr. Ileana Marin;
modificarea denumirii masteratului organizat în cadrul Departamentului de lingvistică în
„Lingvistică teoretică și aplicată”.
Toate cele trei solicitări sunt acceptate cu unanimitate.

Ia cuvântul doamna conf. univ. dr. Elena Ionescu pentru o scurtă informare cu privire la
Sesiunea de studii și comunicări de literatură comparată, iconologie și ekphrastică, ediția a

XVII-a, pe care o organizează Colectivul de literatură comparată din cadrul Departamentului de
Studii literare. Tema sesiunii din acest an va fi „Râsul”.
Doamna conf. univ. dr. Cristina Bogdan anunță modificarea calendarului Zilelor Porților
Deschise, din pricina situației create de răspândirea virusului COVID-19. Astfel, pe 27 și 28
aprilie a.c. vor fi evenimentele destinate ciclului de studii de licență, iar pe 29 aprilie, cele
destinate masteratelor (în situația în care lucrurile vor intra în normalitate până la datele
respective).
Domnul Decan îl propune ca membru în Comisia de etică a UB pe domnul conf. dr.
Alexandru Nicolae, date fiind preocupările constante, din ultimul timp, ale acestuia cu privire la
etică și integritate academică. Propunerea este acceptată cu unanimitate.
Domnul Decan declară ședința închisă.
Întocmit de conf. dr. Gabriela Biriș

