
 
Proces-verbal 

al ședinței Consiliului Facultății de Litere  
7 septembrie 2020 

 
 

Încheiat astăzi, 7 septembrie a.c., în ședința Consiliului Profesoral al Facultății de Litere, 
Universitatea din București, care s-a desfășurat on-line, prin intermediul platformei Google 
Meeting. La ședință au participat 33 de membri (dintre care 7 studenți).  
   
 
Ordinea de zi a ședinței: 
 

1.      Informare și vot asupra formei de desfășurare a orelor la programele Facultății de Litere pe 
semestrul I 
2.      Vot asupra metodologiei de ocupare a locurilor la cursurile opționale ale programului de 
licență LLR-LLM 
3.      Diverse 
 

 

1.      Informare și vot asupra formei de desfășurare a orelor la programele Facultății de 
Litere pe semestrul I 

 
 
În deschiderea ședinței, domnul decan, prof. univ. dr. Emil Ionescu, solicită acordul 

participanților de a înregistra întâlnirea și toți sunt de acord. În continuare, domnul decan prezintă 
opțiunile de studiu pentru semestrul I al anului universitar 2020-2021, punctând avantajele și 
dificultățile reluării cursurilor în sistem față în față. Domnul decan solicită membrilor Consiliului 
să decidă asupra formulei de studiu, supune la vot și 33 de persoane se pronunță în favoarea 
cursurilor în format on-line. Pentru Anul pregătitor, în urma dezafectării sălilor de curs din Șoseaua 
Panduri, se aduce în discuție problema unei alternative la spațiile de studiu. Ia cuvântul dna prof. 
univ. dr. Oana Murăruș, în calitate de director al CSR, care punctează riscurile formulei de studiu 
cu prezență fizică a studenților străini. Domnul decan propune ca AP,  pe parcursul semestrului 1, 
să desfășoare cursuri în sediul din Edgar Quinet al Facultății de Litere și solicită ca formula de 
studiu să fie decisă la nivelul Consiliului CSR.  

 
În continuare, domnul decan menționează că se urmărește o standardizare a cursurilor on-

line la nivelul Universității din București, prin folosirea acelorași platforme electronice, fiind 
recomandate Google Meet și Microsoft Teams. Totodată, mai precizează că sunt de evitat 
instrumentele neadaptate învățării, de tipul email, Skype, FaceBook etc. În același context, domnul 
decan menționează și problema funcționării bibliotecilor, a filialelor B.C.U, care este în curs de 
soluționare.  

 
Doamna conf. univ. dr. Alexandra Vrănceanu dorește să știe dacă platformele recomandate 

permit înregistrarea cursurilor și încărcarea acestora pentru vizionare în momente diferite. 



Răspunsul vine de la prof. univ. dr. Oana Murăruș, care precizează că este necesară logarea cu 
adrese instituționale a tuturor persoanelor de la curs.  

 
În continuare, domnul lector univ. dr. Adrian Stoicescu invocă reglementările emise de 

M.E.N., care reclamă prezența fizică în învățământul preuniversitar pentru anii terminali de studiu 
și a celor de început de ciclu școlar, și dorește să știe dacă există ceva similar pentru învățământul 
superior. Domnul decan precizează că universitățile beneficiază de autonomie deplină în 
gestionarea situațiilor, o parte dintre facultățile Universității din București, de exemplu, optând 
pentru un sistem mixt de studiu: cursuri on-line și laboratoare față în față, cum este cazul 
Facultăților de Chimie, Biologie sau Fizică. Totodată, este subliniată necesitatea reglementării 
numărului de prezențe la cursurile/seminarele on-line într-o întâlnire viitoare a Consiliului 
Facultății de Litere. Pe marginea aceluiași subiect al cursurilor on-line intervine și asist. univ. dr. 
Bogdan Tănase, care punctează chestiunea reglementării formulei de logare la on-line: cu sau fără 
cameră video. Și în această chestiune urmează să se ia o decizie ulterior.  

 
Este invitat să ia cuvântul domnul Vlad Jipa, din partea studenților, pentru a prezenta 

rezultatele unui sondaj realizat de Universitatea din București și de Facultatea de Litere cu privire 
la problemele înregistrate odată cu trecerea la cursurile on-line. Domnul Jipa prezintă, pe scurt, 
concluziile și cele mai importante aspecte ale raportului, avansând o serie de propuneri pentru 
îmbunătățirea procesului de studiu on-line al studenților.   

 
2. Vot asupra metodologiei de ocupare a locurilor la cursurile opționale ale programului de 
licență LLR-LLM 
 

Reluând un aspect abordat și în ședința Consiliului din 9 martie 2020, domnul Decan 
precizează că s-a conturat soluția de a păstra metodologia de înscriere la cursurile opționale aflată 
în vigoare până acum (cu înscrierea studenților, într-o primă etapă, la titularii cursurilor) și solicită 
votul membrilor în această chestiune. Pentru păstrarea metodologiei se pronunță 33 de membri.  
 
 
3.  Diverse 
 

La propunerea domnului prodecan, prof. univ. dr. Liviu Groza, este supusă la vot 
componența Comisiei de admitere pentru Masteratul-pilot de didactică, în formula: conf. univ. dr. 
Florentina Sâmihăian și prof. univ. dr. Liviu Groza. Solicitarea  este acceptată cu 32 de voturi 
pentru și o abținere.  

Doamna prof. univ. dr. Rodica Zafiu solicită aprobarea unei inversări de poziție în Planul 
de învățământ al programului masteral Studii avansate în lingvistică – Structura și funcționarea 
limbii române, începând cu anul universitar 2020-2021, în sensul trecerii pe semestrul I al cursului 
facultativ Aplicații didactice ale lingvisticii, actualmente pe semestrul II, respectiv trecerii pe 
semestrul II al cursului facultativ Lingvistică romanică, actualmente pe semestrul I  (ambele din 
anul I). Schimbarea este necesară pentru mai buna echilibrare a normelor cadrelor didactice care 
țin respectivele cursuri. Solicitarea este aprobată cu 33 de voturi.  

 



Domnul decan dă citire unei scrisori deschise, pe care domnul conf. univ. dr. Alexandru 
Ofrim a adresat-o Consiliului, cu scopul de a stinge un litigiu apărut în relația cu doamna conf. 
univ. dr. Cristina Bogdan și de a prezenta public scuze doamnei Cristina Bogdan (așa cum i s-a 
solicitat prin avertismentul scris primit din partea Comisiei de Etică a Universității din București). 

 
Domnul prodecan, prof. univ. dr. Liviu Groza, solicită directorilor de departamente să 

numească echipele care vor lucra la întocmirea orarului.  
 

Domnul Decan declară ședința închisă.   
 
 
 
 

Întocmit de conf. dr. Gabriela Biriș 
 
 
  
 


