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Proces verbal al Ședinței de Consiliu  
din data de 14 ianuarie 2019 

 
La şedinţă au fost prezenţi 20 de profesori şi 1 student cu drept de vot. 
 

1. Dl decan, prof. dr. Emil Ionescu, a deschis ședința printr-o succintă informare referitoare 
la situația celor două lifturi din facultate (și problemele care s-au ivit și care presupun 
renovarea unuia dintre ele). În același context, a prezentat situația privitoare la sălile care 
sunt / sau urmează să intre în renovare, în perioada ianuarie-februarie 2019 (secretariatul, 
laboratorul de Birotică, decanatul, Sala de Consiliu). 
 

2. Dna prodecan, conf. dr. Cristina Bogdan, a făcut o prezentare a colocviului național 
studențesc Best Letters, ediția a VI-a, care va avea loc în perioada 13-14 aprilie 2019. A 
anunțat secțiunile de anul acesta și comitetul științific al colocviului și i-a invitat pe 
profesorii prezenți în ședința de Consiliu să se gândească la posibilitatea de a furniza cărți 
pentru premiile care urmează să fie oferite studenților și masteranzilor câștigători sau de a 
stabili parteneriate cu edituri care pot dona volume în vederea premierii. 
 

3. Dna prodecan, conf. dr. Cristina Popescu, a descris situația concursurilor didactice și a 
detaliat calendarul lor, care se regăsește și pe site-ul Facultății de Litere 
(https://www.unibuc.ro/wp-content/uploads/sites/7/2018/12/Calendar-concurs-posturi-
nedeterminata.pdf). De asemenea, a atras atenția asupra faptului că nu există decât 2 zile 
rezervate pentru susținerea probelor de concurs (5 și 6 februarie 2019) și că președinții 
comisiilor trebuie să fie atenți pentru a posta la timp (cu 48 de ore înainte) tematica 
probei didactice. La finalul intervenției, a subliniat faptul că fiecare comisie de concurs 
trebuie să întocmească și un proces verbal referitor la temă și la data la care a fost afișată 
public. 
 

4. Dl prodecan, prof. dr. Liviu Groza, a reamintit de necesitatea de a primi, până la termenul 
indicat, rapoartele de cercetare individuale, centralizate de secretarele de departament. De 
asemenea, a făcut precizări privitoare la întocmirea orarului pentru semestrul al II-lea al 
anului universitar 2018-2019. 
 

5. Dna prodecan, conf. dr. Cristina Popescu, a anunțat modul în care se va lucra în acest an 
pentru colectarea datelor ce vor fi incluse în raportul de evaluare al facultății, amintind de 
sprijinul important pe care comisia de calitate îl va primi din partea secretariatului 
instituției. 
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6. Dl prodecan, prof. dr. Cristian Moroianu, a anunțat că metodologia de admitere rămâne 
cea de anul trecut. 
 
DIVERSE 
 
1. Dna conf. dr. Ioana-Valentina Murăruș, Directorul Centrului de Studii Românești, a 

solicitat votul Consiliului pentru ca la conducerea Școlii de Vară, alături de directorul 
școlii, care va fi dl lector dr. Alexandru Nicolae, să figureze și un director-adjunct, în 
persoana dlui lector dr. Ionuț Geană. Votul a fost unanim. 
 

2. Dl. prof. dr. Mircea Vasilescu, coordonatorul programului de masterat de Studii 
literare, a făcut o informare referitoare la stagiile de practică desfășurate de studenți 
în diferite edituri și a solicitat introducerea unui curs facultativ, cu titlul Stagii de 
practică de specialitate în edituri, în planurile de învățământ de la LLR-LLS și LUC, 
anii II și III. Votul a fost unanim. 

 
3. Dl decan, prof. dr. Emil Ionescu, a propus atribuirea unui spor de 30 % din salariu, pe 

o perioadă de 3 luni, doamnei Mihaela Pufu, asistenta decanului. Propunerea a fost 
votată în unanimitate (21 de voturi din 21 de persoane prezente: 20 de profesori și 1 
student) și urmează a fi supusă atenției Conducerii Universității din București. 

 
4. Dl decan, prof. dr. Emil Ionescu, a supus la vot cererea doamnei prof. dr. Oana Iucu 

(din Departamentul de Ştiinţe Administrative) pentru aprobarea susținerii unor 
activități didactice în anul universitar 2018-2019, semestrul al II-lea, la Școala 
Națională de Studii Politice și Administrative, Departamentul de Relații 
internaționale și integrare europeană. Cererea a fost aprobată cu unanimitate. 

 
5. Dl decan, prof. dr. Emil Ionescu, şi-a anunţat intenţia de a susţine, în semestrul          

al II-lea al anului universitar 2018-2019, 2 sau 3 prelegeri (cu caracter facultativ) 
pentru studenţii Facultăţii de Litere (indiferent de anul sau de programul de studiu 
urmat), în jurul temei Text şi muzică. Pop folk românesc (anii ʻ60-ʻ80) şi a solicitat 
votul Consiliului pentru a desfăşura aceste activităţi. Votul a fost unanim. 

 
 
 

Întocmit de 
conf. dr. Cristina Bogdan 


