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Proces-verbal 
al ședinței Consiliului Facultății de Litere 

9 decembrie 2019 
 
 
Încheiat astăzi, 9 decembrie 2019, în ședința Consiliului Facultății de Litere, Universitatea din 
București. La ședință participă 24 de membri (dintre care 4 studenți). 
 
Ordinea de zi a ședinței: 
 

1. Informare asupra colocviului Departamentului de Lingvistică 
2. Informare asupra workshop-ului World Literatures: Intercultural and Translingual 

Perspectives 
3. Prezentarea noilor comisii de specialitate ale Facultății de Litere 
4. Vot pentru comisiile de concurs și de verificare a dosarelor 
5. Diverse 

 
1. Doamna conf. dr. habil. Isabela Nedelcu, director al Departamentului de Lingvistică, face 

o scurtă informare privitoare la cel de-al XIX-lea Colocviu internațional organizat de 

Departamentul de Lingvistică al Facultății de Litere, în colaborare cu Centrul de Studii românești 

și Centrul de Lingvistică Teoretică și Aplicată, în perioada 22-23 noiembrie 2019. Tema 

colocviului din acest an a fost: Româna în context romanic. Keynote speakeri: Andreas Dufter 

(Universitatea Ludwig-Maximilians din München), Alexandru Grosu (Universitatea din Tel-

Aviv) și Ana Maria Martins (Universitatea din Lisabona).  

În deschiderea colocviului, în data de 21 noiembrie 2019, a avut loc workshop-ul cu tema 

Teorie și teorii lingvistice. Rolul teoriei în cercetarea lingvistică actuală românească. Pentru 

mai multe detalii despre acest eveniment științific, poate fi consultat site-ul Facultății de Litere, 

secțiunea https://litere.ro/2019/11/18/colocviul-departamentului-de-lingvistica-2019/. 

 
 

2. Domnul decan o invită pe dna conf. dr. habil. Oana Fotache Dubălaru să prezinte 

workshop-ul internațional de teorie literară, desfășurat în Facultatea de Litere, în perioada 27-29 

noiembrie 2019, sub egida Centrului Interdisciplinar de Studii Culturale Europene și Românești 

Tudor Vianu. Tema workshop-ului propus de unul dintre programele de cercetare ale 

Universității din Stockholm, Cosmopolitan and Vernacular Dynamics in World Literatures (în 

colaborare cu Departamentul de Studii Literare al Facultății de Litere, UB) a fost World 

Literatures: Intercultural and Translingual Perspectives. Conferința Profesorului Stefan 

Helgesson (Stockholm University), Why the Vernacular Matters: Thinking World Literature 

https://litere.ro/2019/11/18/colocviul-departamentului-de-lingvistica-2019/
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Anew, și masa rotundă construită în jurul temei Methodologies of World Literature au fost 

momentele-cheie ale celor trei zile de dezbateri, care au reunit un număr semnificativ de 

specialiști din întreaga lume. Mai multe detalii despre eveniment pot fi găsite pe site-ul instituției 

noastre, la secțiunea: https://litere.ro/2019/11/26/world-literatures-intercultural-and-translingual-

perspectives/ 

Domnul decan își exprimă satisfacția pentru organizarea unor astfel de evenimente cu reală 

deschidere internațională și îi felicită călduros pe organizatorii din cele două departamente ale 

facultății: Departamentul de Lingvistică și Departamentul de Studii Literare (colectivul de 

Teorie literară). 

 

3. Sunt prezentate noile comisii de specialitate ale Facultății de Litere și criteriile după care 

au fost alcătuite. Prodecanii responsabili cu fiecare comisie citesc componența acestora, 

după cum urmează: 

Comisia pentru asigurarea calității: 

Președinte: prof. univ. dr. Emil Ionescu (decan) 

conf. univ. dr. Cristina Popescu (prodecan) 

prof. univ. dr. Rodica Zafiu 

conf. univ. dr. Gheorghe Ardeleanu 

prof. univ. dr. Elena Tîrziman 

conf. univ. dr. Simona Drăgan 

conf. univ. dr. Ioana Fruntelată 

conf. univ. dr. Silvia Barutcieff 

lector univ. dr. Ruxandra Iordache 

asist. univ. dr. Gabriela Jurubiță 

masterandă Andreiana Lupu, GISC 

Comisia pentru cercetare științifică: 

Președinte: prof. univ. dr. Liviu Groza (prodecan) 

prof. univ. dr. Ion Bogdan Lefter 

prof. univ. dr. Caius Dobrescu 

conf. univ. dr. Laura Mesina 

prof. univ. dr. Narcisa Ştiucă 

https://litere.ro/2019/11/26/world-literatures-intercultural-and-translingual-perspectives/
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conf. univ. dr. Florentina Sâmihăian 

conf. univ. dr. Magdalena Doina Răduţă 

lect. univ. dr. Mihaela Viorica Constantinescu 

lect. univ. dr. Helga Bogdan Oprea 

lect. univ. dr. Robert Coravu 

asist. univ. dr. Emil Bucur 

asist. univ. dr. Andreea Victoria Grigore  

Comisia de studii: 

Președinte: conf. univ. dr. Cătălin D. Constantin (prodecan) 

conf. univ. dr. habil. Isabela Nedelcu  

conf. univ. dr. habil. Oana Fotache Dubălaru 

conf. univ. dr. Niculina Vârgolici  

conf. univ. dr. Elena Ionescu  

prof. univ. dr. Ionel Enache  

lect. univ. dr. Miroslav Tașcu Stavre  

Comisia pentru relații internaționale: 

Președinte: conf. univ. dr. Cristina Bogdan (prodecan) 

conf. univ. dr. Camelia Ușurelu 

conf. univ. dr. Felicia Waldman 

conf. univ. dr. Alexandra Crăciun 

lector univ. dr. Alexandru Nicolae 

lector univ. dr. Cristina-Ioana Dima 

Comisia pentru probleme studențești: 

Președinte: prof. univ. dr. Cristian Moroianu (prodecan) 

Bogdan Dumitru, PR-ul facultății 

Studentă Andrada Nițu, CRP 

Comisia de etică: 

prof. univ. dr. Ariadna Ștefănescu 

lector univ. dr. Ioana Vasiloiu 

student Vlad Jipa, LLR-LLS 
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4. Dl decan, prof. dr. Emil Ionescu, solicită un vot pentru comisiile de concurs și de 

verificare a dosarelor pentru diferite specializări. Votul este acordat în unanimitate. 

 

5. Diverse 

Dl decan, prof. dr. Emil Ionescu, prezintă solicitarea colectivului de Literatură universală 

și comparată, referitoare la o modificare în structura uneia dintre probele scrise la examenul de 

licență pentru programul de studii Literatură universală și comparată – O limbă și literatură 

modernă. Modificarea propusă este ca, începând cu examenul de finalizare a studiilor din 

sesiunea iunie 2020, examenul scris la specializarea A să fie susținut la o singură disciplină, 

respectiv Literatură universală. Solicitarea este aprobată în unanimitate. 

 

Domnul Decan declară ședința închisă. 
 

 
Întocmit de conf. dr. Cristina Bogdan 

 


