Proces-verbal
al ședinței Consiliului Facultății de Litere
9 septembrie 2019

Încheiat astăzi, 9 septembrie a.c., în ședința Consiliului al Facultății de Litere,
Universitatea din București. La ședință participă 24 de membri (dintre care 1 student).
Ordinea de zi a ședinței:
I.
Informări
1. Informare asupra stadiului de întocmire a statelor de funcţii;
2. Informare asupra sesiunilor de admitere la licenţă şi masterat;
3. Informare asupra desfăşurării cursurilor Şcolii de vară de limbă, cultură şi civilizaţie
românească;
4. Informare asupra consecinţelor privind cuprinderea UB în consorţiul internaţional CIVIS;
5. Informare asupra metodologiei alegerilor organelor de conducere în UB;
II.
Vot
Vot pe proiectul propus de dl conf. univ. dr. Constantin Popescu privind metodologia de
desemnare a coordonatorilor de masterat;
III.
Diverse
I. Informări
1. Informare asupra stadiului de întocmire a statelor de funcţii
Domnul Decan deschide ședința cu unele precizări legate de transmiterea statelor de
funcții în vederea validării electronice la nivelul FL (15-16 septembrie) și aprobării în
Senatul UB (18 septembrie).
2. Informare asupra sesiunilor de admitere la licenţă şi masterat
Domnul prodecan, prof. univ. dr. Cristian Moroianu, prezintă situația înscrierilor la studii
de licență, sesiunea septembrie, insistând asupra specializărilor cu locuri necompletate.
Pentru situația înscrierilor la studii de masterat, datele sunt prezentate de doamna prodecan,
conf. univ. dr. Cristina Popescu.
3. Informare asupra desfăşurării cursurilor Şcolii de vară de limbă, cultură şi civilizaţie
românească
În calitate de director al Cursurilor de vară de limba română, de cultură și civilizație
românească, domnul lector univ. dr. Alexandru Nicolae face o prezentare cu privire la a 59-a
ediție a acestor cursuri, care s-a desfășurat între 22 iulie și 4 august. La cursuri au participat
30 de persoane din 15 țări, 11 dintre acestea cu burse din partea UB. În prezentare se insistă
asupra aspectelor pozitive ale ediției, dar sunt reliefate și aspectele negative, fiind formulate
totodată și propuneri care să conducă la îmbunătățirea activității cursurilor de vară.

4. Informare asupra consecinţelor privind cuprinderea UB în consorţiul internaţional
CIVIS
Doamna prodecan Cristina Popescu revine la cuvânt cu o scurtă prezentare a
consorțiului CIVIS, din care UB face parte începând cu iunie 2019. Consorțiul include
Universitatea Aix-Marseille (Franța), Universitatea Națională și Capodistriană din Atena
(Grecia), Universitatea Liberă din Bruxelles (Belgia), Universitatea din București (România),
Universitatea Autonomă din Madrid (Spania), Universitatea Sapienza din Roma (Italia),
Universitatea din Stockholm (Suedia) și Universitatea Eberhard Karls din Tübingen
(Germania). CIVIS este rezultatul colaborării transnaționale a unor universități civice, care va
reuni peste 400.000 de studenți și 55.000 de membri ai comunității academice, promovând un
mediu multilingvistic și multicultural. Universitățile membre ale rețelei CIVIS vizează
crearea unui campus transnațional european, emiterea unor diplome comune recunoscute la
nivel european și consolidarea legăturilor privind cercetarea între universitățile partenere.
Domnul Decan, prof. univ. dr. Emil Ionescu, punctează necesitatea conjugării
eforturilor pentru înființarea unui program de limbă, cultură și civilizație românească, la care
predarea să se facă într-o limbă de circulație internațională.
5. Informare asupra metodologiei alegerilor organelor de conducere în UB
Domnul Decan reamintește membrilor Consiliului FL că există o Metodologie pentru
alegerea organelor de conducere 2019/2020 aprobată de Senatul UB pe 17 iulie a.c. și un
calendar aferent organizării alegerilor pentru toate nivelurile. Totodată, insistă asupra
transmiterii acestei metodologii și a calendarului către toți angajații FL.
Doamna prof. univ. dr. Ioana Valentina Murăruș intervine pentru a clarifica statutul
CSR, care are un regulament de funcționare distinct și un Consiliu ales de Consiliul FL, ce
permit derogarea de la calendarul de alegeri amintit.
Domnul Decan anunță cum se vor distribui cele 35 de locuri din Consiliul FL către
departamente, precizând, în același timp, câte locuri vor reveni studenților (9) și câte se vor
atribui cadrelor didactice (26).
Domnul conf. dr. Constantin Popescu pune în discuție numărul de locuri ce revin
departamentelor și studenților și algoritmul în baza căruia au fost atribuite locurile în
încercarea de a obține 5 poziții în loc de 4 pentru Departamentul de Științe ale Comunicării,
având în vedere numărul de cadre didactice titulare din acest departament. Doamna prodecan
Cristina Bogdan susține această luare de poziție pe baza argumentului numărului mare de
studenți de la acest departament. Domnul Decan supune la vot formula de reprezentare în
Consiliul FL, aceasta fiind acceptată unanim. Membrii Consiliului se pronunță și asupra
validării prin vot electronic a statelor de funcții pentru anul academic 2019-2020.
Domnul conf. dr. Constantin Popescu formulează propunerea de a desemna un
coordonator de masterat fie prin intermediul consiliului unui departament, fie prin validare de
către Consiliul FL, în urma unei autopropuneri. Doamna prof. univ. dr. Mihaela
Constantinescu atrage atenția asupra legăturii simbiotice între licență și masterat și asupra
necesității unei bune colaborări între directorul de departament și coordonatorul de masterat.
Domnul Decan propune ca formula de desemnare a coordonatorului de masterat să fie
stabilită de către fiecare departament în parte. Membrii Consiliului acceptă propunerea cu
unanimitate.

III. Diverse
Doamna prof. univ. dr. Ioana Valentina Murăruș solicită acordul Consiliului pentru sine și
pentru prof. univ. dr. Ariadna Ștefănescu, în vederea predării la Universitatea de Arhitectură
și Urbanism Ion Mincu, în anul universitar 2019-2020, în calitate de colaboratori externi.
Membrii Consilului aprobă unanim această colaborare.
Domnul Decan aduce la cunoștință decizia de a permite accesul în FL a unui câine pentru
nevăzători, care va însoți la cursuri o studentă nevăzătoare. În continuare, propune înlocuirea
domnului Aureliu Perdeleanu cu domnul Vlad Jipa în Comisia de etică a FL, din partea
studenților. Înlocuirea este acceptată cu unanimitate.
Domnul Decan dă citire propunerilor de modificări în Planul de învăţământ al
programului de master Cultură şi politică în context european şi internaţional, pentru
promoţia 2019-2021. Aceste modificări au ca scop armonizarea Planului de învăţământ cu
Standardele ARACIS și se prezintă astfel:
 „Etnic şi naţional în procesul unificării europene” va deveni „Etnic şi naţional în
procesul de construcţie a Uniunii Europene”, anul I, semestrul I;
 „Europa, starea de fapt: elemente de geopolitică internaţională” va deveni „Elemente
de geopolitică internaţională, anul al II-lea, semestrul I;
 „Evoluţii politico-diplomatice în spaţiul euro-asiatic în secolul XX” va deveni
„Intelectuali şi modele culturale în Sud-Estul Europei – începutul secolului XIX până
la Primul Război Mondial”, anul al II-lea, semestrul I;
 „Culturi balcanice moderne: origini şi evoluţii” va deveni „Europa de Sud-Est: Tipare
ale percepţiei contemporane”, anul al II-lea, semestrul I.
Tot în vederea optimizării programului de master în cultură și civilizație ebraică
„Goldstein Goren” cu standardele ARACIS, se solicită aprobarea pentru următoarele
modificări ale Planului de învățământ, pentru perioada 2019-2021:
 Transformarea statutului disciplinelor „Texte sacre și interpretative ale iudaismului” și
“Stereotipuri pozitive și negative despre evrei în antichitate”, care sunt mai aplicate,
din cursuri în seminare;
 Transformarea statutului disciplinei „Istoria evreilor din România”, care este mai
teoretică, din seminar în curs.
Programul de master va include astfel 15 cursuri și 12 seminarii, respectând cele două
condiții impuse masteratelor de cercetare din domeniul filologiei, respectiv raportul de 1,2 –
1,5 între orele aplicative și cele teoretice și minimul de 60% pentru disciplinele teoretice.
Ambele propuneri de modificare sunt acceptate cu unanimitate.
Domnul Decan declară ședința închisă.
Întocmit de lector dr. Gabriela Biriș

