Proces-verbal
al ședinței Consiliului Facultății de Litere,
11 octombrie 2021
Încheiat astăzi, 11 octombrie a.c., în ședința Consiliului Facultății de Litere, Universitatea
din București, desfășurată on-line, prin aplicația Google Meet. La ședință participă 27 de membri
(dintre care 4 studenți).
Ordinea de zi a ședinței:
1. Informare și vot privind organizarea alegerilor on-line pentru funcția de decan al FL;
2. Informare și vot privind organizarea alegerilor on-line pentru ocuparea celor 3 posturi vacantate
din Departamentul de Lingvistică (pentru Consiliul FL) și a celor 2 locuri vacantate din Senatul
UB;
3. Informare și vot pentru posturile scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 20212022;
4. Informare referitoare la organizarea stagiilor de practică pedagogică;
5. Informare referitoare la Premiile Senatului și alcătuirea echipei pentru juriu din partea FL
(precum și votarea echipei);
6. Informare privitoare la cea de-a VIII-a ediție a Colocviilor naționale studențești Best Letters (2930 octombrie 2021);
7. Propuneri pentru decernarea titlului de Profesor emerit;
8. Informare referitoare la o problemă disciplinară semnalată de asist. dr. Laura Dumitrescu
(Departamentul de Studii Literare).
Ședința este deschisă de domnul prof. univ. dr. Ion Bogdan Lefter, în calitate de decan
interimar al Facultății de Litere, care adresează câteva cuvinte cu privire la mandatul preluat de
curând și la calendarul alegerilor pentru desemnarea unui nou decan. Totodată, domnul Decan face
o scurtă informare asupra situației școlilor doctorale, la nivelul Universității din București și la
nivelul Facultății de Litere.
1. Informare și vot privind organizarea alegerilor on-line pentru funcția de decan al FL
2.
Informare și vot privind organizarea alegerilor on-line pentru ocuparea celor 3
posturi vacantate din Departamentul de Lingvistică (pentru Consiliul FL) și a celor 2
locuri vacantate din Senatul UB
În continuare, domnul Decan prezintă soluția organizării unor alegeri on-line, în contextul
epidemiologic actual din București, pentru desemnarea a trei noi membri în Consiliul Facultății de
Litere, din partea Departamentului de Lingvistică, și pentru alegerea a doi reprezentanți ai
Facultății de Litere în Senatul Universității din București, propunând și o scurtă devansare a orei
de începere a CFL din 1 noiembrie, pentru ora 12.00, astfel încât votul în vederea avizării
candidaturilor la funcția de decan să poată începe la ora 14,00. Se prezintă soluții pentru o
desfășurare corectă a procesului electoral și este invitat la cuvânt domnul asist. drd. Bogdan

Dumitru, pentru a face o scurtă prezentare a programului electronic (Zeus Elections) de criptare și
de numărare automată a voturilor, pentru care s-a optat în cadrul Facultății de Litere. Un scurt ghid
cu explicații tehnice va fi trimis întregului corp profesoral, pe adresele instituționale, în vederea
familiarizării cu noua formulă de vot. Este propusă componența celor două comisii de decriptare
a voturilor și se supun la vot toate cele trei propuneri, care sunt acceptate cu unanimitate.
Ia cuvântul doamna conf. dr. Cristina Bogdan, pentru a-și anunța intenția de a candida
pentru poziția de decan, comunicând totodată că aceeași intenție o are și domnul conf. dr. Cătălin
Constantin, care nu poate fi prezent, întrucât este într-o călătorie în Turcia, pentru organizarea unei
expoziții.
3. Informare și vot pentru posturile scoase la concurs în semestrul I al anului universitar
2021-2022
Domnul Decan face o sinteză a condițiilor legislative și a regulamentelor interne ale
Universității din București cu privire la scoaterea posturilor didactice la concurs, punctând
diferențele dintre angajare și promovare. În același timp, îi invită la cuvânt pe directorii de
departamente care au configurat posturi pentru concurs, rezultând următoarele propuneri:
a) Pe perioadă determinată:
SD-SITT, un post de lector, poziția 11.
Departamentul Lingvistică, un post de asistent, poziția 38.
b) Pe perioadă nedeterminată:
Departamentul de Studii Literare, un post de lector, poziția 36.
Departamentul de Științe ale Comunicării, un post de profesor, poziția 2.
Departamentul de Studii Culturale, un post de conferențiar, poziția 7.
4. Informare referitoare la organizarea stagiilor de practică pedagogică;
Doamna prodecan Cristina Dima intervine la cuvânt cu detalii referitoare la practica
pedagogică, menționând o mică schimbare de ordin administrativ: transmiterea contractelor în
format electronic.
5. Informare referitoare la Premiile Senatului și alcătuirea echipei pentru juriu din partea
FL (precum și votarea echipei)
Domnul Decan avansează propuneri pentru o comisie de jurizare, din partea Facultății de
Litere, care să se implice în procedura de selecție și de jurizare a Premiilor Senatului Universității
din București. Sunt nominalizați: prof. univ. dr. Rodica Zafiu, prodecan lector dr. Bogdan Tănase
și conf. dr. Alexandru Nicolae.
6. Informare privitoare la cea de-a VIII-a ediție a Colocviilor naționale studențești BeST
Letters (29-30 octombrie 2021)

Doamna prodecan Cristina Bogdan revine la cuvânt pentru o scurtă intervenție referitoare
la ediția din acest an a Colocviilor naționale studențești BeST Letters, care va avea loc între 29 și
30 octombrie 2021. Doamna conf. dr. Cristina Bogdan anunță modificările survenite în comitetul
care selectează lucrările și la juriile de profesioniști și le mulțumește tuturor colegi implicați în
acest eveniment științific studențesc.
7. Propuneri pentru decernarea titlului de Profesor emerit
Domnul Decan formulează trei propuneri pentru decernarea titlului de Profesor emerit
fiecăruia dintre următorii profesori universitari, pensionați recent: prof. dr. Ioana-Valentina
Murăruș, prof. dr. Emil Ionescu și prof. dr. Mircea Cărtărescu și solicită membrilor CFL să se
pronunțe prin vot asupra propunerii. Propunerile sunt acceptate cu unanimitate.
8. Informare referitoare la o problemă disciplinară semnalată de asist. dr. Laura Dumitrescu
(Departamentul de Studii Literare).
Ia cuvântul conf. dr. Elena Ionescu, în numele colectivului de Literatură universală și
comparată, pentru a oferi detalii asupra unui eveniment cu caracter de abatere disciplinară,
semnalat de dra. asist. dr. Laura Dumitrescu. Intervin în dezbatere conf. dr. Laura Mesina, prof.
dr. Liviu Papadima, prof. dr. Cristian Moroianu, conf. dr. Cristina Bogdan, care formulează mai
multe puncte de vedere. În urma intervențiilor, se conturează soluția de abordare a situației, într-o
primă etapă, în cadrul Comisiei pentru probleme studențești.
Domnul Decan declară ședința închisă.
Întocmit de conf. dr. Gabriela Biriș

