
 

 

Proces-verbal 
al ședinței Consiliului Facultății de Litere,  

19 octombrie 2020 
 

Încheiat astăzi, 19 octombrie a.c., în ședința Consiliului Profesoral al Facultății de Litere, 
Universitatea din București. La ședință participă 30 de membri (dintre care 4 studenți).  
   
Ordinea de zi a ședinței:  

1.     Informare asupra vizitelor ARACIS pentru unele programe și domenii ale FL 
2.     Informare asupra propunerilor de analiză a standardelor de verificare pentru posturile de 
asistent și lector, propuneri venite din partea prorectorului de profil, dl Bogdan Murgescu 
3.     Informare asupra preparativelor în vederea raportărilor din luna ianuarie pentru obținerea 
finanțării de bază 
4.     Informare asupra situației epidemiologice și a consecințelor ei pentru FL 
5.     Diverse 

 

  1.     Informare asupra vizitelor ARACIS pentru unele programe și domenii ale FL 
   

Domnul Decan, prof. univ. dr. Emil Ionescu, deschide ședința cu o informare privind activități 
ce urmează să se desfășoare în câteva zile. Este invitată să ia cuvântul doamna prodecan Cristina 
Popescu, pentru a oferi mai multe detalii legate de vizitele ARACIS. Doamna conf. univ. dr. 
Cristina Popescu prezintă calendarul și modalitatea de desfășurare a vizitelor, a întâlnirilor on-line 
cu reprezentanții ARACIS, precum și datele pentru discuțiile cu studenți și cu absolvenți de la 
diversele programe.   

În condițiile suspendării activității Bibliotecii, pentru 14 zile, până pe 27 octombrie a.c., din 
cauza unui caz de COVID-19, domnul prodecan Cristian Moroianu se interesează dacă vizita 
ARACIS va include un tur virtual al Bibliotecii Facultății de Litere sau va avea loc cu prezență 
fizică.  

 

2.     Informare asupra propunerilor de analiză a standardelor de verificare pentru 
posturile de asistent și de lector, propuneri venite din partea prorectorului de profil, dl 
Bogdan Murgescu 
 
 

Domnul Decan prezintă, pe scurt, rezultatele discuțiilor avute cu directorii de departamente 
în privința standardelor de verificare pentru posturile de asistent și de lector, precizând că s-a 



primit din partea conducerii Universității din București semnalul unui program ambițios de 
creștere a calității și de ridicare a standardelor.   

Ia cuvântul dna prof. univ. dr. Oana Murăruș cu propunerea de corelare a standardelor 
minimale de concurs cu fișa efectivă de evaluare din momentul concursului. Pe marginea 
aceluiași subiect, intervin domnul lector univ. dr. Bogdan Tănase și dna prof. univ. dr. Oana 
Iucu, care invocă prevederi ale legii educației sau diferențe de punctaj între domeniul Filologiei 
și cel al Științelor Administrative. În continuare, domnul lector univ. dr. Miroslav Tașcu Stavre 
prezintă evoluția standardelor de concurs pentru domeniul Studii Culturale, semnalând că o 
creștere prea mare a standardelor ar putea genera dificultăți în cooptarea de cadre didactice. În 
acelasi timp, domnul Miroslav Tașcu Stavre avansează sugestia unei evaluări periodice a 
cadrelor didactice, în afara concursurilor propriu-zise pe post, pentru a se verifica îndeplinirea 
criteriilor în vigoare la un anumit moment.  

 
 

3. Informare asupra preparativelor în vederea raportărilor din luna ianuarie pentru 
obținerea finanțării de bază 

 

În urma participării la ședințele organizate de Universitate, domnul prof. dr. Liviu Groza 
ia cuvântul pentru o informare cu privire la raportarea cercetării. Universitatea din București 
dorește să stimuleze cercetarea în vederea atingerii unui impact științific mai mare și a 
obținerii unei vizibilități internaționale sporite. Se discută despre acordarea de stimulente 
pentru articolele de impact, precum și despre realizarea unei platforme, pe sistemul CNCSIS, 
cu toate cadrele didactice ale Universității din București, în care se vor centraliza rezultatele 
obținute în cercetare. Pentru domeniul științelor umaniste, domnul prof. univ. dr. Liviu Groza 
subliniază necesitatea publicării de studii în reviste indexate în baze de date importante, cu 
factor mare de impact. Domnul lector univ. dr. Miroslav Stavre salută inițiativa prezentată și 
formulează propunerea de a se include un criteriu minimal cu privire la citări pentru 
concursurile pe post. 

 

4.     Informare asupra situației epidemiologice și a consecințelor ei pentru facultatea 
noastră 

 

Domnul Decan prezintă situația epidemiologică a Facultății de Litere și reiterează 
îndemnul transmiterii către studenți, pentru studiu, de materiale în format electronic.  

 

5.     Diverse 

În continuare, domnul Decan salută organizarea a două evenimente științifice importante:  
a V-a Conferință internațională de studii românești (1-2 octombrie 2020) și Simpozionul 
național „Titu Maiorescu” (24-25 septembrie 2020), felicitându-i pe colegii implicați: prof. 
univ. dr. Oana Murăruș și prof. univ. dr. Liviu Papadima, respectiv, prof. univ. dr. Rodica Zafiu, 



prof. univ. dr. Ion Bogdan Lefter, conf. univ. dr. Gheorghe Ardelean și prof. univ. dr. Mircea 
Vasilescu. Doamna prof. univ. dr. Oana Murăruș și domnul prof. Mircea Vasilescu intervin la 
cuvânt pentru a prezenta cele mai importante detalii ale celor două evenimente (număr de 
participanți, secțiuni, tematică etc.). 

În spatele promovării evenimentelor care au loc în cadrul Facultății de Litere se găsesc 
întotdeauna conf. dr. Cristina Bogdan și asist. univ. drd. Bogdan Dumitru, cărora domnul Decan 
le adresează calde mulțumiri. 

Ia cuvântul dna conf. univ. dr. Cristina Bogdan, care anunță organizarea Colocviului 
internațional cu tema „Représentations de la Vierge Marie entre culte officiel et vénération 
locale. Textes et images / Representations of Mary, the Mother of God, between official cult 
and local veneration. Texts and images” (23-24 octombrie 2020), în parteneriat cu Institutul de 
Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” al Academiei Române și cu Facultatea de 
Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București. Doamna conf. dr. 
Cristina Bogdan reliefează prezența numărului mare de participanți din străinătate (Italia, 
Spania, Franța, Suedia, Marea Britanie, Canada, Bulgaria), densitatea programului științific și 
implicarea colegelor Emanuela Timotin, Ileana Stănculescu și Cristina-Ioana Dima, cărora le 
adresează mulțumiri pentru sprijinul acordat. În continuare, doamna prodecan Cristina Bogdan 
prezintă stadiul organizării Colocviului studențesc Best Letters, ajuns la cea de-a VII-a ediție, 
care se va desfășura anul acesta on-line, între 30 și 31 octombrie, și care va reuni 77 de 
participanți din mai multe centre universitare. 

Domnul prof. univ. dr. Mircea Vasilescu solicită acordul membrilor Consiliului Facultății 
de Litere pentru a modifica denumirea unui curs opțional din „Literatura română de azi” în 
„Scriitori români și evrei”. Propunerea de modificare este supusă la vot și acceptată cu 27 de 
voturi.  

Domnul Decan declară ședința închisă.  

Întocmit de conf. dr. Gabriela Biriș 
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