Proces-verbal
al ședinței Consiliului Facultății de Litere
15 februarie 2021

Încheiat astăzi, 15 februarie a.c., în ședința Consiliului Facultății de Litere, Universitatea din
București. La ședință participă 31 de membri (dintre care 7 studenți).
Ordinea de zi a ședinței:
1. Informări asupra ultimelor vizite ARACIS în Facultatea de Litere (masterate Studii
Culturale, Filologie)
2. Dezbatere și vot pornind de la sesizarea d-nei prof. dr. Andra Vasilescu (Departamentul
de Lingvistică) la adresa studentului Adrian Vasiliev
3. Vot pentru calendarul întocmit de Departamentul de Lingvistică, în vederea ocupării
locului devenit vacant în Consiliul FL
4. Discutarea și votarea unei propuneri referitoare la semestrele suplimentare
5. Diverse
1.

Informări asupra ultimelor vizite ARACIS în Facultatea de Litere (masterate Studii
Culturale, Filologie)

Domnul Decan deschide ședința cu aspecte ale vizitelor ARACIS din ultima perioadă. Pentru
mai multe detalii, este invitată să ia cuvântul doamna conf. univ. Laura Mesina, care procedează
la o informare minuțioasă asupra evaluărilor înregistrate pentru programele de masterat din
domeniile Studii Culturale și Filologie ale Facultății de Litere. Sunt citate aspectele pozitive și
recomandările formulate de către echipa de evaluatori, menționându-se îndeplinirea cu prisosință
a standardelor ARACIS pentru programele menționate. În continuare, doamna conf. univ. dr.
Mesina adresează calde mulțumiri tuturor persoanelor implicate în acest proces: cadre didactice,
secretare, studenți.
Domnul Decan felicită persoanele implicate în evaluare din partea Facultății de Litere.
Totodată, semnalează solicitarea de a se redenumi masteratul de Didactici ale disciplinelor
filologice, venită din partea ARACIS, și decizia de a nu se opera această schimbare, argumentând
păstrarea denumirii. Pe marginea acestui ultim aspect ia cuvântul și domnul prof. univ. dr. Liviu
Papadima, care sintetizează cei 15 ani de pregătire și de perfecționare din spatele acestui masterat,
precum și proiectul-pilot de Masterat Didactic demarat anul trecut.

2. Dezbatere și vot pornind de la sesizarea d-nei prof. dr. Andra Vasilescu (Departamentul
de Lingvistică) la adresa studentului Adrian Vasiliev
Plecând de la un schimb de mesaje derulat între doamna prof. univ. dr. Andra Vasilescu și
domnul student Adrian Vasiliev, domnul Decan formulează câteva detalii procedurale,
menționând totodată și rezoluția Comisiei de etică a Facultății de Litere pe acest subiect. Iau
cuvântul mai mulți membri ai CFL, cadre didactice și studenți, care formulează diferite puncte de
vedere pe marginea conținutului lingvistic al mesajelor, a conduitei academice și a
comportamentului în mediul on-line al domnului Vasiliev. În urma dezbaterilor s-au conturat două
direcții de reacție, sintetizate de către domnul Decan: formularea unui avertisment și avansarea
propunerii de exmatriculare către Rectorat. Se supun la vot și se adoptă cu 30 de voturi decizia de
formulare a unui avertisment ferm, textul propriu-zis al documentului urmând a fi avansat ulterior
spre consultare și dezbatere către CFL.

3. Vot pentru calendarul întocmit de Departamentul de Lingvistică, în vederea ocupării
locului devenit vacant în Consiliul FL
În calitate de director al Departamentului de Lingvistică, doamna conf. dr. Isabela
Nedelcu avansează următoarea propunere de calendar pentru ocuparea unui loc în Consiliul
Facultății de Litere:
22 – 26 februarie – depunerea candidaturilor
8 martie – alegeri
11 – 12 martie – validarea rezultatului alegerilor în Consiliul Facultății de Litere
17 martie – validarea în Senatul Universității din București
Propunerea de calendar este supusă la vot și adoptată cu unanimitate.

4. Discutarea și votarea unei propuneri referitoare la semestrele suplimentare
În calitate de secretar șef, doamna Gabriela Dena formulează o serie de propuneri cu privire
la școlarizarea într-un semestru suplimentar a studenților cu restanțe. În urma dezbaterilor rezultate
pe marginea acestei propuneri s-a conturat ideea de a se redacta și transmite un document spre
analiză și evaluare prin vot către membrii Consiliului Facultății de Litere.

5. Diverse
Domnul Decan solicită membrilor Consiliului să se pronunțe asupra cererilor de colaborare cu
alte instituții de învățământ superior, în vederea predării unor cursuri, înaintate de către domnul
prof. univ. Mircea Vasilescu (la Universitatea „Ovidius” din Constanța) și doamna prof. univ. dr.
Oana Iucu (la Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București). Ambele cereri
sunt acceptate cu unanimitate.
În continuare, domnul prof. univ. dr. Mircea Vasilescu solicită membrilor Consiliului să se
pronunțe prin vot cu privire la reintroducerea cursului de Scriere creativă în Planul de învățământ.
Se înregistrează 31 de voturi în favoarea acestui curs.
Doamna conf. univ. dr. Oana Fotache Dubălaru ia cuvântul pentru a prezenta o serie de
dificultăți înregistrate la Comisia de studii cu privire la unele echivalări, reliefând necesitatea
elaborării unei proceduri de echivalare care să garanteze menținerea într-o arie curriculară.
În calitate de director al Școlii Doctorale Litere, domnul profesor univ. dr. Ion Bogdan
Lefter prezintă situația unui doctorand din Republica Armenia, care nu a primit aviz de susținere
a tezei de doctorat, fiind în situația de a fi rechemat în țara de origine pentru satisfacerea stagiului
militar.
În continuare, domnul Decan anunță o înlocuire în echipa managerială a Facultății de
Litere. În urma retragerii domnului prof. univ. dr. Cristian Moroianu, domnul lector univ. dr.
Bogdan Tănase va prelua coordonarea relațiilor cu studenții.
Domnul Decan declară ședința închisă.

Întocmit de conf.univ. dr. Gabriela Biriș

