Proces-verbal
al ședinței Consiliului Facultății de Litere
12 aprilie 2021
Încheiat astăzi, 12 aprilie a.c., în ședința Consiliului Facultății de Litere, Universitatea din
București. La ședință participă 31 de membri (dintre care 5 studenți).
Ordinea de zi a ședinței:
1. Situația epidemiologică din cadrul Facultății de Litere
2. Informare asupra protocolului dintre Facultatea de Litere și Facultatea de Limbi și Literaturi
Străine
3. Informare cu privire la Zilele Porților Deschise
4. Diverse
1.

Situația epidemiologică

Domnul Decan deschide ședința cu o scurtă informare privind situația epidemiologică de
la Facultatea de Litere și de la Filiala Litere a B.C.U. „Carol I”. Totodată, anunță un mandat de
manager interimar pentru doamna Andreea Badea, la filiala menționată, precum și sugestia de
program pe durata vacanței de Paște, pe care urmează să o avanseze conducerii B.C.U.
2. Informare asupra protocolului dintre Facultatea de Litere și Facultatea de Limbi și
Literaturi Străine
În continuare, domnul Decan oferă detalii în legătură cu un protocol ce urmează a fi semnat
cu Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, în privința aspectelor financiare dintre cele două
facultăți. Acesta vizează schimbări semnificative, în favoarea Facultății de Litere. Domnul Decan
mulțumește echipei tehnice care l-a ajutat în timpul negocierilor și în formularea cât mai exactă a
respectivului protocol (dnei. secretar-șef Gabriela Dena, dnei. asistent de decan, Mihaela Pufu,
dlui. administrator-șef Marcel Mițoi), precum și dnei. prodecan Cristina Bogdan.
În acest context, domnul Decan face trimitere la decizia conducerii Universității din
București de a se păstra o evidență strictă a cheltuielilor, mergând până la nivelul departamentelor.
3. Informare cu privire la Zilele Porților Deschise
Pentru o prezentare a evenimentului Zilele porților deschise, în derulare la Facultatea de
Litere, este invitată să ia cuvântul doamna prodecan Cristina Bogdan. Doamna conf. univ. dr.
Cristina Bogdan face referire la evenimentele programate pentru ziua în curs, precum și la
materialele concepute în vederea promovării evenimentului: afiș, program, film de promovare a
facultății, scurte interviuri cu profesori ai Facultății de Litere (care vor fi postate zilnic pe pagina

de Facebook / contul de Instagram al instituției), intervenții la posturile de radio etc. În același
timp, doamna Bogdan anunță un eveniment care se va desfășura în Facultatea de Litere săptămâna
viitoare, pe 22 aprilie, de la ora 16,00, Maratonul masteratelor, și lansează un apel de a se
transmite propuneri pentru acest eveniment, din partea directorilor de departamente, spre a fi
incluse în program.
4. Diverse
Domnul Decan revine la cuvânt pentru a da citire unor cereri asupra cărora membrii
Consiliului sunt rugați să se pronunțe prin vot. Doamna prof. univ. dr. Carmen Mușat solicită
scutirea de taxă pentru susținerea abilitării, iar domnul profesor univ. dr. Mircea Cărtărescu
formulează cererea de prelungire a activității până la 30 septembrie a.c. Cele două cereri sunt
aprobate cu 31 de voturi.
Domnul Decan o invită la cuvânt pe doamna conf. univ. dr. Elena Ionescu pentru a prezenta
rezultatele vizitei ARACIS, care a avut loc în zilele de 25, 26 și 29 martie, cu scopul evaluării
programului de Literatură universală și comparată. Doamna conf. univ. dr. Elena Ionescu oferă
mai multe de detalii cu privire la componența comisiei de evaluare, la întâlnirile care au avut loc
cu acest prilej, precum și la rezultatele obținute. Concluziile vizitei de evaluare au conținut
felicitări pentru calitatea corpului profesoral și a absolvenților acestui program. Doamna conf.
univ. dr. Elena Ionescu adresează mulțumiri persoanelor implicate în acest proces, colegilor din
departament și celor din conducerea facultății și a Facultății de Limbi și Literaturi Străine.
Domnul Decan ia din nou cuvântul pentru o informare cu privire la câștigarea dreptului de
a se evalua competențele de limba română ca limbă străină, în cadrul Centrului de Studii
Românești. Pe marginea acestei chestiuni, domnul prof. univ. dr. Liviu Papadima și doamna prof.
univ. dr. Oana Murăruș intervin cu un scurt istoric al sesiunilor de evaluare derulate anterior.
Domnul Decan declară ședința închisă.

Întocmit de conf. dr. Gabriela Biriș

