
Proces-verbal 
al ședinței Consiliului Facultății de Litere  

11 ianuarie 2021 
 

 

Încheiat astăzi, 11 ianuarie a.c., în ședința Consiliului Facultății de Litere, Universitatea din 

București. La ședință participă 28 de membri (dintre care 4 studenți).  

   

Ordinea de zi a ședinței: 

1. Vot pe Planul strategic standardizat al FL 

2. Vot pentru organizarea admiterii 2021 la programele de licență și masterat ale FL și 

pentru taxele de înscriere aferente 

3. Vot pentru organizarea de alegeri în vederea ocupării postului vacant al 

Departamentului de Lingvistică pentru membru în CFL 

4.  Diverse 

 

1. Vot pe Planul strategic standardizat al FL 

 

Domnul Decan, prof.univ. dr. Emil Ionescu, solicită membrilor Consiliului  Facultății de Litere 

acordul pentru înregistrarea ședinței care se desfășoară on-line, prin intermediul aplicației Google 

Meet. În continuare, este prezentată situația epidemiologică de la nivelul Facultății de Litere.  

În urma centralizării opțiunilor de vaccinare împotriva COVID-19, domnul Decan comunică 

membrilor CFL rezultatele înregistrate: în favoarea vaccinării s-au pronunțat 95 de cadre didactice 

titulare, 79 de cadre didactice asociate și 19 din personalul didactic auxiliar.   

Domnul Decan prezintă Planul strategic standardizat al Facultății de Litere, reliefându-i, cu 

ajutorul unei analize SWOT, cele mai importante aspecte. La punctele tari, sunt menționate: înalta 

calificare a personalului didactic, expertiza unor programe de studiu, stabilitatea programelor de 

învățământ, iar la minusuri, subfinanțarea dublei specializări și scăderea interesului pentru anumite 

programe. Domnul Decan sintetizează aspectele cu impact potențial negativ asupra Facultății de 

Litere: politicile fluctuante ale decidenților din domeniul educației, existența unui număr mare de 

facultăți filologice, proiectul unui masterat didactic drept unic cadru de calificare în vederea 

predării în învățământ etc. Pe marginea Proiectului strategic iau cuvântul domnul profesor univ. 



dr. Liviu Papadima (care explică situația deficitului financiar, evoluția modulelor psiho-

pedagogice de-a lungul timpului și poziția masteratului didactic din acest an, precum și 

perspectivele pozitive ale Facultății de Litere: varietatea disciplinelor și a specializărilor și șansa 

unor colaborări transversale, precum și posibilitatea dezvoltării unor masterate transdisciplinare 

etc.) și doamna profesor univ. dr. Ioana-Valentina Murăruș (care  subliniază perspectiva lansării 

unui masterat cu predare în limbi străine, în vederea internaționalizării). Domnul prof. univ. dr. 

Ion Bogdan Lefter intervine la cuvânt cu sugestii de reformulare a unor paragrafe din capitolul 

rezervat cercetării științifice. Sugestii de corectare a denumirii unor programe formulează 

doamnele conf. dr. Elena Ionescu și prof. univ. dr. Oana Iucu. Domnul lector univ. dr. Adrian 

Stoicescu și dna conf. univ. dr. Laura Mesina intervin, la rândul lor, cu întrebări punctuale 

referitoare la cifrele de școlarizare menționate în Planul strategic. Domnul Decan supune la vot 

Planul strategic și obține 27 de voturi în favoarea acestuia. 

 

2. Vot pentru organizarea admiterii 2021 la programele de licență și de masterat ale 

FL și pentru taxele de înscriere aferente 

 

Pentru detalii care privesc organizarea admiterii din 2021, este invitat să ia cuvântul domnul 

prodecan Cristian Moroianu.  Domnul prof. univ. dr. Cristian Moroianu propune păstrarea formei 

de organizare a admiterii din anul academic anterior, iar în privința taxelor, face sugestia unei 

diferențieri: o taxă de înscriere de 200 de lei pentru sesiunea din iulie și una de 150 de lei pentru 

sesiunea din septembrie. Propunerea este supusă la vot și se înregistrează 23 de voturi în favoarea 

unei taxe diferențiate și 5 voturi pentru o taxă unică.  

 

Domnul lector univ. dr. Adrian Stoicescu  avansează propunerea de a se include în formula de 

admitere la EACF a unei probe orale,  care va consta în prezentarea unei teme date (din 

bibliografie, față în față sau on-line). La rândul său, domnul profesor univ. dr. Ionel Enache 

informează cu privire la propunerea de eliminare a proiectului scris din procedura de admitere 

pentru masteratul GISC.  Cele două propuneri de modificare sunt adoptate cu 28 de voturi.  

Modalitatea specifică de admitere la toate programele de masterat ale Facultății de Litere este 

validată în unanimitate (28 de voturi).  

 



3. Vot pentru organizarea de alegeri în vederea ocupării postului vacant al 

Departamentului de Lingvistică pentru membru în CFL 

 

În calitate de director de departament, doamna conf. univ. dr. Isabela Nedelcu propune un 

calendar pentru desemnarea unui nou membru în CFL din partea Departamentului de Lingvistică. 

Calendarul este supus votului și este validat cu 28 de voturi în următoarea formulă:  

25 - 29 ianuarie – depunerea candidaturilor 

8 februarie – alegeri 

11 - 12 februarie – validare în CFL 

17 februarie – validare în Senatul Universității din București 

 

4.  Diverse 

Domnul Decan anunță o schimbare în echipa managerială: cooptarea ca prodecan a doamnei 

lector univ. dr. Cristina Dima (Departamentul de Studii literare), în urma demisiei domnului prof. 

univ. dr. Liviu Groza. Totodată, exprimă calde mulțumiri la adresa domnului prof. dr. Liviu Groza 

pentru activitatea desfășurată, subliniind onestitatea, discreția, eficiența și simțul de răspundere de 

care domnul prof. dr. Liviu Groza a dat dovadă în timpul mandatelor de prodecan.  

Domnul prodecan Cristian Moroianu anunță calendarul pentru pregătirea orarului celui de al 

doilea semestru al anului academic 2020-2021. 

Revine la cuvânt domnul Decan, care solicită membrilor Consiliului să se pronunțe prin 

vot cu privire la formula de studiu pentru semestrul al doilea al anului academic în curs, în 

contextul epidemiei de COVID. Membrii Consiliului Facultății de Litere votează unanim (28 de 

voturi) în favoarea continuării cursurilor în format on-line.  

În continuare, domnul Decan supune la vot trei chestiuni: cererea de afiliere la Școala 

Doctorală Litere a domnului prof. univ. dr. Mircea Vasilescu, desemnarea drei studente Dana-

Cristina Marcu drept membră în Comisia de Calitate a Facultății de Litere și restituirea de taxe 

către patru studenți. Cele trei chestiuni sunt acceptate cu 28 de voturi (fiecare).  

În calitate de Director al Centrului de Studii Românești, domnul prof. univ. dr. Liviu Papadima 

solicită membrilor CFL să voteze componența Consiliului CSR, cu următoarea structură: 

 



- Prof. univ. dr. Ioana-Valentina Murăruș 

- Prof. univ. dr. Caius Dobrescu 

- Lector univ. dr. Andrea Ghiță 

- Conf. univ. dr. Romanița Constantinescu 

Componența Consiliului CSR  este acceptată cu 28 de voturi. 
 
Domnul Decan declară ședința închisă. 

      

  

Întocmit de conf. univ. dr. Gabriela Biriș 

 

 

 


