Proces-verbal
al ședinței Consiliului Facultății de Litere
15 martie 2021
Încheiat astăzi, 15 martie a.c., în ședința Consiliului Facultății de Litere, Universitatea din
București. La ședință participă 29 de membri (dintre care 6 studenți).
Ordinea de zi a ședinței:
1. Vot pentru noile standarde minimale la concursurile pentru posturi de asistent și lector

2. Vot pentru forma modificată a Regulamentului de desfășurare a concursurilor didactice
3. Vot pentru componența comisiei Erasmus și pentru reprezentarea facultății în comisia CIVIS a
UB
4. Informare despre organizarea în on-line a evenimentului Zilele Porților Deschise din acest an
5. Informare asupra stării financiare a facultății în anul 2020
6. Diverse
Domnul Decan deschide ședința cu o informare despre situația epidemiologică generală a
Facultății de Litere și despre ultimele cazuri de COVID-19 înregistrate la angajați. În continuare,
pentru o prezentare a evenimentului Zilele Porților Deschise, este invitată să ia cuvântul doamna
conf. univ. dr. Cristina Bogdan. Calendarul din acest an al evenimentului va fi 12 – 16 aprilie,
interval în care se vor face prezentări despre programele de studii și vor fi deschise în on-line
publicului interesat mai multe cursuri reprezentative pentru diferitele programe de studiu ale
Facultății de Litere. Totodată, vor avea loc întâlniri cu scriitori sau alumni ai Facultății de Litere.
Domnul Decan prezintă rezultatul înregistrat la nivelul ARACIS în legătură cu masteratul
de Didactica disciplinelor filologice. Cu privire la denumirea masteratului, domnul Decan
menționează că nu s-au înregistrat obiecții în ședința de Consiliu.
Domnul Decan se referă în continuare la obținerea dreptului exclusiv de evaluare a
competențelor de limba română ca limbă străină, pentru Anul pregătitor și la cerere, cu emiterea
unor certificate de competență lingvistică, drept acordat de conducerea Universității din București.
Urmează supunerea la vot a chestiunilor anunțate în Ordinea de zi.
Domnul Decan solicită membrilor Consiliului să se pronunțe prin vot cu privire la
componența Comisiei Erasmus a Facultății de Litere (în formula, președinte: conf. univ. dr.
Cătălin D. Constantin, membri: conf. univ. Cristina Bogdan și conf. univ. dr. Isabela Nedelcu,
secretar: conf. univ. dr. Gabriela Biriș) și la reprezentarea Facultății de Litere în cadrul CIVIS, la
nivelul Universității din București, de către domnul prof. univ. dr. Liviu Papadima. Ambele
propuneri sunt validate cu 29 de voturi.
Doamna prodecan, conf. univ. dr. Cristina Popescu, explică în detaliu modificările aduse
noilor standarde minimale la concursurile pentru posturi de asistent și lector. S-au făcut propuneri
pentru domeniile Filologie, Științe ale comunicării și Științe Administrative, în vederea
îmbunătățirii standardelor. Doamna conf. dr. Cristina Bogdan formulează două modificări care
vizează posturile de asistent universitar și de lector universitar. Astfel, doamna Bogdan sugerează
ca cele 10 puncte stipulate în Fișa de evaluare a candidatului la concursul pe postul de asistent
universitar/lector universitar pentru experiența profesională în alte instituții să fie reduse la 5 și să

se includă la punctul A b: „capacitatea candidatului de a lucra în echipă și eficiența colaborărilor
științifice ale acestuia”. Iau cuvântul doamnele conf. univ. dr. Laura Mesina și conf. univ. Oana
Fotache pentru clarificări cu privire la departajarea între partea de cercetare și cea didactică. Se
conturează mai multe puncte de vedere și se supun la vot cele 2 variante (cea inițială și cea
modificată, propusă de dna conf. dr. Cristina Bogdan). Rezultatele votului sunt următoarele:
 pentru fișa de asistent universitar:
- varianta inițială: 15 voturi
- varianta modificată: 10 voturi
 pentru fișa de lector:
- varianta inițială: 11 voturi
- varianta modificată: 14 voturi
În momentul votului pentru această chestiune, au fost prezenți și au votat online doar 25 de
membri ai Consiliului, deci fișa de lector va fi modificată în urma votului exprimat, în timp ce fișa
de asistent se va păstra neschimbată.
Totodată, se supune la vot Regulamentul de desfășurare a concursurilor didactice, care
este aprobat cu 29 de voturi.
Domnul Decan revine la cuvânt pentru o prezentare a situației financiare din 2020 a
Facultății de Litere, în care nu apare deficit, ca urmare a contextului epidemiologic, prin reducerea
cheltuielilor cu utilitățile.
Doamna prof. univ. dr. Oana Murăruș solicită membrilor Consiliului să se pronunțe prin
vot în privința următoarelor aspecte legate de organizarea celei de a 60-a ediții a Cursurilor de
vară de limba română, de cultură și civilizație românească:
- perioadă de desfășurare: 25 iulie 2021 (duminică) – 8 august 2021 (duminică)
- scenarii de desfășurare a școlii:
Scenariul A: desfășurare in situ
Scenariul B: cursuri on-line
- cuantumul taxei de școlarizare:
(a) 600 de EURO, în condițiile scenariului A (in situ);
(b) 250 de EURO, în condițiile scenariului B (on-line);
Membrii Consiliului validează cu 29 de voturi propunerile prezentate de către doamna prof.
dr. Oana Murăruș.

Domnul Decan solicită membrilor Consiliului să se pronunțe prin vot cu privire la cererea
de prelungire a activității pentru domnul prof. univ. dr. Emil Ionescu. Cererea este aprobată cu 29
de voturi.
Doamna conf. univ. dr. Cristina Popescu semnalează posibilitatea participării la programe
de perfecționare pentru personalul didactic și nedidactic al Universității din București. Există o
listă de cursuri care va fi transmisă prin e-mail, către tot personalul, dar se așteaptă și propuneri de
cursuri ce pot fi înaintate spre responsabilii desemnați de către Universitate. Doamna conf. univ.
dr. Cristina Popescu anunță constituirea unui grup de lucru pentru calcularea numărului total de
ore din Statul de funcții, pe serii și discipline, simulare solicitată de conducerea Universității din
București. Se propune ca simularea să se realizeze pentru programul de Asistență managerială și
administrativă.
Domnul Decan declară ședința închisă.

Întocmit de conf. dr. Gabriela Biriș

