Proces-verbal
al ședinței Consiliului Facultății de Litere
13 septembrie 2021
Încheiat astăzi, 13 septembrie a.c., în ședința Consiliului Facultății de Litere, Universitatea din
București, care s-a desfășurat on-line, prin intermediul aplicației Google Meet. La ședință participă
27 de membri (dintre care 3 studenți).
Ordinea de zi a ședinței:
1.
2.
3.
4.
5.

Raport al Comisiei de etică a facultății asupra unor cazuri de plagiat
Informare asupra Metodologiei de promovare în cariera didactică
Informare asupra noului Regulament de activitate profesională a studenților
Vot asupra modalității de desfășurare a orelor în semestrul I
Diverse

Domnul Decan deschide ședința cu precizarea că Ordinea de zi va suferi o inversare la partea
finală. Cu scopul de a se aloca mai mult timp punctului 4, se vor discuta mai întâi aspectele incluse
la Diverse.
Domnul Decan adresează mulțumiri doamnei prof. univ. dr. Oana Sălișteanu (Facultatea de
Limbi și Literaturi străine), invitată în cadrul CFL, pentru gestul minunat de a dona Facultății de
Litere lucrări de pictură avându-l ca autor pe Ion Sălișteanu. Doamna prof. Sălișteanu este invitată
să ia cuvântul și explică ideea din spatele acestui gest generos.
În continuare, domnul Decan anunță încetarea mandatului său la conducerea Facultății de
Litere, începând cu data de 1 octombrie 2021, în urma împlinirii vârstei de pensionare, urmând ca
în perioada de interimat să coordoneze facultatea prof. univ. dr. Ion Bodgan Lefter. Domnul Decan
adresează mulțumiri speciale persoanelor din aparatul administrativ al Facultății de Litere, echipei
manageriale, precum și directorilor de departamente și membrilor CFL, apreciind că perioada
mandatului său a reprezentat pentru Domnia Sa „cea mai onorantă situație din viață și cea mai
înaltă demnitate umană”. În același timp, domnul Decan amintește că au atins vârsta pensionării
alți trei colegi: prof. univ. dr. Mircea Cărtărescu, prof. univ. dr. Oana Murăruș și lector univ. dr.
Ana Maria Teodorescu, cărora le adresează calde mulțumiri și urări de noi proiecte. Un omagiu
particular este adus doamnei prof. dr. Oana Murăruș pentru activitatea instituțională remarcabilă
depusă în cadrul Facultății de Litere din poziții administrative diverse (prodecan, decan, membră
a Senatului Universității din București, director de departament etc.). Doamna prof. univ. dr. Oana
Murăruș ia cuvântul pentru a răspunde mulțumirilor și pentru a-și exprima gratitudinea față de toți
colaboratorii care au sprijinit-o în această activitate administrativă.
1. Raport al Comisiei de etică a facultății asupra unor cazuri de plagiat
Domnul Decan o invită la cuvânt pe doamna prof. univ. dr. Ariadna Ștefănescu, în calitate
de președintă a Comisiei de Etică din cadrul FL, pentru a prezenta cazurile de plagiat analizate de
respectiva comisie. Materialele cu privire la aceste cazuri (procesele-verbale) au fost transmise din
timp membrilor CFL (în vederea analizei) și vizează doi studenți de la Departamentul de Studii
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Culturale: Ionașcu Dumitru Daniel (anul al III-lea, Etnologie) și Șerdin Simona (anul al III-lea,
Limba și Literatura Română – o Limbă și Literatură Străină). Comisia de Etică a decis inițial
sancționarea studentului Ionașcu Dumitru Daniel cu „avertisment în scris”, urmată de sancționarea
cu exmatriculare fără drept de reînmatriculare, din cauza abaterilor repetate, precum și
sancționarea studentei Șerdin Simona cu „avertisment în scris” și amânarea susținerii lucrării de
licență cu un semestru. Se supun la vot rezoluțiile Comisiei de Etică cu privire la cei doi studenți
și sunt aprobate unanim.
2. Informare asupra Metodologiei de promovare în cariera didactică
Doamna prodecan conf. univ. dr. Cristina Popescu prezintă succint conținutul unui material
trimis anterior membrilor CFL, care privește promovarea în cariera didactică. Documentul vizează
alinierea cu HG 902/2018 și o separare mai clară între recrutări și promovări ale personalului
didactic. Domnul Decan adresează rugămintea de a se parcurge draftul transmis și de a se formula
eventuale sugestii.
3. Informare asupra noului Regulament de activitate profesională a studenților
Domnul Decan se adresează membrilor CFL cu rugămintea de a lectura atent și de a face
sugestii și pe marginea draftului noului Regulament de activitate profesională a studenților.
4. Diverse
Sunt supuse la vor următoarele propuneri de modificări ale Planurilor de învățământ și ale
Statelor de funcții:
Departamentul de Studii Literare, Teoria și practica editării, „Micile capodopere ale
romanului interbelic și editarea lor” se schimbă în „Marile cărți. Scurt ghid de recunoaștere
și întrebuințare” (anul I, semestrul II); Studii literare, „Vârstele poeziei românești
moderne” se schimbă în „Literatura de exil și migrație” (anul I, semestrul II), „Geografie
literară: călătorie, exil, migrație” se schimbă în „Geografii literare” (anul II, semestrul II,
modulul „Cercetare literară”);
- Departamentul de Studii Culturale – dl profesor Andrei Șiperco, directorul
departamentului, solicită ca dl asist. univ. dr. Emil Bucur (care îndeplinește criteriile pentru
postul de lecor universitar) să poată susține un curs la programul de licență Studii europene
și un atelier la programul de masterat CPCEI.
Departamentul Științe Administrative, Asistență managerială și administrativă: anul II,
sem. II, în locul disciplinei „Cultură și civilizație în context european” (2c /3ECTS) se
introduce „Servicii publice digitale” (2c/3ECTS); disciplina „Aplicații practice în activitatea
de secretariat” (din anul. II, sem.I+II) se schimbă în „Aplicații practice în activitățile
administrative”; la programul de master „Managementul Informației și al Documentelor” (anul
I, sem. I), în locul disciplinelor „Comunicare instituțională” (1c+1s/3ECTS) și „Managementul
activităților
de
secretariat
în
administrația
publică” (1c+1s/5ECTS)
se
introduce „Corespondență și secretariat în instituțiile publice și private” (2c+1s/5ECTS);
disciplina „Instituțiile Uniunii Europene” (din anul I, sem. II) se mută în anul II, sem. II;
disciplina „Servicii publice online în administrație” se mută din anul II, sem. II în anul I, sem.
-

2

II; disciplina „Imaginea de marcă în administrație” (din anul. II, sem.II) își schimbă denumirea
în „Imaginea instituției publice”.
Toate aceste propuneri sunt acceptate cu 27 de voturi.
Totodată, domnul Decan solicită membrilor CFL să se pronunțe prin vot cu privire la
participarea doamnelor prof. dr. Oana Murăruș și prof. dr. Ariadna Ștefănescu la activitatea
didactică, în calitate de colaboratori externi ai Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu,
în anul academic 2021-2022. Propunerea este acceptată cu unanimitate.
În calitate de director de departament, doamna conf. univ. dr. Isabela Nedelcu propune un
calendar al alegerilor pentru desemnarea a trei reprezentanți ai Departamentului de Lingvistică în
Consiliul Facultății de Litere.
Calendarul propus este următorul:
4-8 octombrie 2021 – depunerea candidaturilor
13 octombrie 2021 – alegeri
15 octombrie 2021 – validarea rezultatelor alegerilor în Consiliul Facultății de Litere
20 octombrie 2021 – validarea rezultatelor alegerilor în Senatul Universității din
București
Calendarul este admis cu unanimitate.
Același calendar este supus la vot pentru alegerea a doi reprezentanți ai Facultății de Litere
în Senatul Universității din București (prin vacantarea locurilor ocupate de dl prof. dr. Emil
Ionescu și de dna lector dr. Ana Maria Teodorescu). Și acesta este acceptat cu unanimitate.
Doamna prof. univ. dr. Oana Murăruș dă citire unei liste de colaboratori care vor preda în
regim de plata cu ora la Anul pregătitor, în noul an academic, pentru care solicită aprobarea din
partea CFL. Propunerea este acceptată unanim.
5. Vot asupra modalității de desfășurare a orelor în semestrul I
În urma consultărilor cu departamentele Facultății de Litere, domnul Decan anunță că s-a
conturat propunerea de a se începe semestrul I al anului academic 2021 – 2022 integral în format
on-line, pentru toate ciclurile de studiu, în vederea asigurării unui format stabil și predictibil.
Pentru Anul pregătitor, Consiliul CSR a decis începerea cursurilor cu prezență fizică. În același
timp, domnul Decan avansează propunerea constituirii unei echipe reprezentative pentru FL (în
formula: prof. dr. Emil Ionescu, conf. dr. Cristina Bogdan, conf. dr. Cătălin Constantin, secretarșef, Gabriela Dena), care să colaboreze cu Facultatea de Limbi și Literaturi Străine în vederea
identificării unei formule optime de orar pentru programele de studiu care necesită armonizare.
Domnul Decan solicită să se voteze formatul cursurilor pentru studenții români, excepția
de la formatul on-line pentru Anul pregătitor și constituirea comisiei reprezentative menționate.
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Se înregistrează următoarele rezultate: 25 de voturi pentru formatul on-line și pentru componența
comisiei, respectiv 24 de voturi și o abținere pentru excepția de la AP.
Doamna prodecan, conf. dr. Cristina Bogdan, ia cuvântul pentru a le mulțumi pentru
întreaga activitate științifică și administrativă colegilor care urmează să se pensioneze la sfârșitul
lunii septembrie 2021.
Domnul Decan declară ședința închisă.

Întocmit de conf. dr. Gabriela Biriș
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