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Proces-verbal 
al ședinței Consiliului Facultății de Litere 

16 noiembrie 2020 
 
 

Încheiat astăzi, 16 noiembrie a.c., în ședința Consiliului Facultății de Litere, Universitatea din 
București. La ședință participă 26 de membri (dintre care 3 studenți).  
   
Ordinea de zi a ședinței: 

1.    Informare despre situația epidemiologică din facultate 
2.    Informare despre evaluarea instituțională a UB și evaluarea programului de licență LLR-LLM 
3.    Informare despre programele internaționale CIVIS și Erasmus și despre componența comisiei 
Erasmus din facultate 
4.    Aspecte și perspective ale cursurilor online 
5.    Informare asupra raportării științifice din acest an 
6.    Informare despre evenimentele științifice recente din facultate 
7.    Diverse 
 
1.     Informare despre situația epidemiologică din facultate 

 
Domnul Decan deschide ședința cu o scurtă informare privitoare la situația epidemiologică din 

Facultatea de Litere, invitându-l totodată la cuvânt pe domnul prodecan, prof. univ. dr. Cristian 
Moroianu, care deține în facultate atribuții pe probleme de igienă și sănătate. Domnul profesor 
Cristian Moroianu prezintă cele două cazuri de îmbolnăvire cu COVID 19 din rândul cadrelor 
didactice și informează asupra primirii, din partea Universității din București, a unei lămpi UV și 
asupra necesității de a se solicita un nou set de măști de protecție pentru facultatea noastră. În 
eventualitatea îmbolnăvirii cu noul coronavirus, se insistă asupra urmării unor pași formalizați, 
cunoscuți din ghidul de conduită sanitară. 

 
2.     Informare despre evaluarea instituțională a UB și evaluarea programului de licență 
LLR-LLM 

 
În continuare, doamna prodecan, conf. univ. dr. Cristina Popescu, prezintă situația evaluărilor 

ARACIS pentru diferite programe de studiu, precum și calendarul vizitelor aferente evaluării 
programului de licență LLR-LLM. 

 
3. Informare despre programele internaționale CIVIS și Erasmus și despre componența 

comisiei Erasmus din facultate 
 
Domnul conf. univ. dr. Alexandru Nicolae este invitat la cuvânt pentru o prezentare a 

programelor internaționale CIVIS (https://unibuc.ro/despre-ub/civis/). Prin intermediul unei 
prezentări PowerPoint, domnul Nicolae punctează principalele elemente ale rețelei CIVIS de 
universități europene: etape de proiectare și de consolidare, infrastructuri comune de cercetare și 
de finanțare, proiecte dezvoltate în parteneriat, mobilități etc. 



2 
 

Domnul Decan intervine cu o întrebare legată de integrarea și interconectarea cursurilor, pe 
domenii, în cadrul CIVIS.  

 
În lunile următoare, precizează conf. dr. Alexandru Nicolae, se vor iniția schimburi la nivel de 

facultăți, Facultatea de Litere urmând să participe la aceste schimburi împreună cu Facultatea de 
Limbi și Literaturi Străine.  

 
Domnul profesor univ. dr. Liviu Papadima ia cuvântul pentru câteva precizări suplimentare 

asupra proiectului CIVIS: perspectiva construirii unei singure unități instituționale juridico-
administrative, curriculum comun, diplome comune, proiectul unui masterat de tip blending 
learning. 

 
Doamna prof. univ. dr. Oana Murăruș intervine cu precizări legate de inițiativa Universității 

Naționale Capodistriene din Atena de a promova, în cadrul consorțiului, cursurile pentru limbile 
cu circulație restrânsă (greacă, română, suedeză), demers care se află la nivel de discuții în prezent.  

 
Doamna prodecan Cristina Bogdan prezintă succint informațiile venite dinspre Rectorat în 

privința mobilităților ERASMUS și explică schimbările produse, selecția fiind operată în acest an 
de la nivelul Universității din București, nu de la cel al facultăților. În această situație, nu mai este 
necesară desemnarea unei comisii ERASMUS din interiorul facultății. 
 
4.     Aspecte și perspective ale cursurilor online 
 

Domnul Decan revine la cuvânt pentru a preciza că șansele de a se lucra on-line și în semestrul 
al II-lea al acestui an universitar sunt foarte mari. În același timp, domnul Decan aduce la 
cunoștința membrilor CFL primele probleme apărute la predarea de acest timp: manifestări 
neacademice, unele cu caracter huliganic, în timpul unor cursuri sau seminare. Domnul Decan 
insistă asupra înregistrării studenților la cursuri cu adrese instituționale și cu camerele deschise, 
solicitând sprijinul organizațiilor studențești pentru amendarea acestor manifestări nepotrivite. 

 
Doamna profesor univ. dr. Oana Murăruș reiterează propunerea realizării unui regulament 

intern al FL, care să vizeze comportamentul în on-line, discutată și în ședințe anterioare ale CFL, 
dar nematerializată până la acest moment. Ia cuvântul și domnul prof. univ. dr. Liviu Papadima, 
care susține redactarea unui regulament minimal, cu date elementare de civilitate, care să stipuleze 
obligativitatea participării cu camera video deschisă la activitatea didactică. Domnul profesor univ. 
dr. Mircea Vasilescu intervine pe marginea discuției, opinând că pot exista reticențe în folosirea 
camerelor video din intimitatea locuințelor, pledând pentru transmiterea unui mesaj ferm către 
studenți, prin intermediul reprezentanților acestora și al organizațiilor studențești. Doamna 
prodecan, conf. univ. dr. Cristina Bogdan, punctează importanța atitudinii cadrelor didactice în 
timpul cursurilor, care trebuie să fie mult mai empatică și adecvat calibrată momentului dificil în 
care ne aflăm. Ca membru al Comisiei de studii, doamna prof. univ. dr. Oana Fotache Dubălaru 
subliniază, la rândul său, complexitatea procesului de predare on-line, care trebuie să rămână o 
combinație de pedagogie, empatie și etică, dar și de fermitate în aplicarea regulilor, cum este cea 
a utilizării adresei instituționale.  
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Domnul Decan o invită să ia cuvântul pe dra asist. univ. dr. Andreea Grigore, pentru 
prezentarea platformei de examinare exam.net. Domnișoara Grigore prezintă, pe scurt, modul de 
funcționare, avantajele și costurile respectivei platforme educaționale.  

 
5.     Informare asupra raportării științifice din acest an 
 

Domnul prodecan, prof. univ. dr. Liviu Groza, ia cuvântul pentru a sublinia necesitatea 
creării sau actualizării profilului Google Scholar al fiecărui cadru didactic, în vederea unei viitoare 
integrări cu platforma unică de raportare a cercetării științifice de la nivelul Universității din 
București.  
 
6. Informare despre evenimentele științifice recente din facultate 
 

Doamna prodecan, conf. univ. dr. Cristina Bogdan, ia cuvântul pentru o scurtă prezentare             
(număr de participanți, premii acordate, componența Comitetului științific) a colocviului 
studențesc  BEST Letters, ediția a VII-a, care s-a desfășurat în acest an între 30 și 31 octombrie. 
Doamna Bogdan precizează că Marele Premiu a revenit unei studente a Facultății de Litere din 
București, Marina Îngustu, pentru lucrarea „Copiii cetății ideale: atitudini față de copilărie în 
Republica lui Platon”,  prezentată la secțiunea: Studii culturale (Studii europene). În continuare, 
doamna conf. univ. dr. Cristina Bogdan, adresează mulțumiri profesorilor care au susținut 
evenimentul, în mod special doamnei lector univ. dr. Ana Maria Teodorescu, pentru oferirea a 2 
burse (Cezar Tabarcea-Adela Rogojinaru), din partea Centrului ID-IFR al Facultății de Litere, în 
cuantum de 1000 de ron fiecare.  

 
Doamna conf. dr. Elena Ionescu urmează la cuvânt pentru a prezenta Sesiunea de studii și 

comunicări de literatură comparată, iconologie și ekphrastică, ediția a XVII-a, organizată pe 13 
noiembrie, în cadrul Colectivului de literatură comparată al Departamentului de Studii literare, cu 
tema „Râsul”. Doamna conf. dr. Elena Ionescu punctează calitatea foarte bună a lucrărilor 
prezentate și situația premiilor acordate, adresând felicitări participanților.   

 
Doamna conf. univ. dr. Isabela Nedelcu prezintă principalele elemente ale celui de al 20-lea 

Colocviu internațional al Departamentului de lingvistică, programat între 20 și 21 noiembrie a.c., 
subliniind numărul de participanți, tematica atelierelor și identitatea invitaților din străinătate care 
vor susține conferințele plenare.   

 
7.     Diverse 

 
Domnul Decan revine la cuvânt pentru a anunța organizarea unui concurs pentru postul de 

director al Centrului de Studii Românești, propunând totodată un calendar al evenimentului:        
       
      2 – 8 decembrie – depunerea candidaturilor 
      14 decembrie  – prezentarea planurilor manageriale ale candidaților în cadrul CFL 
 
Membrii CFL se pronunță prin vot asupra calendarului propus, aprobându-l în unanimitate. 
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 Domnul Decan transmite solicitarea Direcției de Protecția Datelor de înregistrare a angajaților 
Facultății de Litere pe platforma DocView, la adresa https://app.docview.ro/#/. 

 
În continuare, doamna prof. univ. dr. Oana Murăruș, în calitate de director al CSR, solicită 

acordul Consiliului pentru ca trei doctoranzi (Mihaela Munteanu, Alina Roiniță și Francisco 
Constantin) să poată preda în cadrul Anului pregătitor. Membrii CFL se pronunță în favoarea 
solicitării cu 23 de voturi. În același timp, doamna profesor Murăruș solicită și acordul asupra 
coordonării unui doctorat în cotutelă pentru o studentă din Republica Populară Chineză: Liu Yizha. 
Se înregistrează 20 de voturi în favoarea coordonării.  

 
În baza unei noi proceduri administrative,  doamna conf. univ. dr. Cristina Popescu solicită un 

vot pentru restituirea de taxe, prezentând situația persoanelor, motivelor și sumelor aferente 
cererilor de restituire. Un caz particular este cel al studentei Dănilă Anca Simona, care a solicitat 
restituirea taxei după susținerea tuturor examenelor restante. Cererea absolventei Dănilă Anca 
Simona a fost respinsă cu 17 voturi, un vot pentru și nicio abținere, în timp ce solicitările celorlalți 
studenți au fost aprobate cu 19 voturi.  

 
Domnul Decan dă citire unui răspuns primit din partea Comisiei de Etică a Universității din 

București, drept urmare a mesajului amenințător și ofensator adresat domnului Decan de către 
domnul conf. dr. Alexandru Ofrim. Comisia de Etică a condamnat comportamentul inadecvat al 
dlui conf. dr. Alexandru Ofrim (care fusese recent sancționat, de aceeași instanță, pentru fapte 
similare, și care nu și-a cerut scuze dlui decan decât după ce a fost informat că mailurile au fost 
transmise spre analiză Comisiei de Etică) și i-a aplicat sancțiunea avertisment scris. 
 

Domnul Decan declară ședința închisă.   
 
 

Întocmit de conf. dr. Gabriela Biriș 
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