Proces-verbal al ședinței Consiliului Facultății de Litere
1 noiembrie 2021
Încheiat astăzi, 1 noiembrie a.c., în ședința Consiliului Facultății de Litere, Universitatea din
București, desfășurată on-line, prin intermediul aplicației Google Meet. La ședință participă 29 de
membri (dintre care 4 studenți).
Ordinea de zi a ședinței:
Prezentarea proiectelor manageriale ale candidaților la funcția de decan al Facultății de
Litere
Domnul prof. univ. dr. Ion Bogdan Lefter, decanul interimar al Facultății de Litere, deschide
ședința cu o prezentare a prevederilor Cartei Universitare privind procedura de validare a
programelor manageriale ale candidaților la funcția de decan. După prezentarea planurilor
manageriale, membrii Consiliului Facultății de Litere urmează să se pronunțe asupra candidaturilor
printr-o procedură electronică de vot. Pentru detaliile tehnice ale sistemului electronic de vot, este
invitat să ia cuvântul domnul asist. univ. drd. Bogdan Dumitru, care prezintă cele mai importante
aspecte: ora de începere și de închidere a procedurii, persoanele de contact în caz de probleme
tehnice, momentul transmiterii linkurilor de acces etc.
În continuare, Membrii CFL optează pentru invitarea la cuvânt a candidaților în ordinea
alfabetică a numelor de familie.
Doamna conf. dr. Cristina Bogdan, primul candidat care ia cuvântul, evidențiază principalele
axe ale planului managerial: continuitatea cu planul anterior al domnului prof. univ. dr. Emil
Ionescu, aspecte legate de importanța actului didactic centrat pe student, o politică echilibrată de
resurse umane, deschiderea spre internaționalizare și spre o cooperare mai intensă în plan național,
regândirea relațiilor cu studenții (mai ales în perioada predatului online) etc. Prezentarea se încheie
cu cele mai importante aspecte din fiecare categorie a analizei SWOT.
Este invitat la cuvânt și domnul conf. univ. dr. Cătălin Constantin, pentru o prezentare a planului
managerial, care valorifică experiența acumulată în mandatul de prodecan al domnului
conferențiar Constantin. Sunt sintetizate principalele puncte din plan, urmându-se două
coordonate: propunerile de dezvoltare și identificarea disfuncționalităților și a problemelor
existente. În același timp, se formulează mai multe axe de dezvoltare: cooptarea absolvenților ca
ambasadori ai programelor de studii, contacte constante cu mediul preuniversitar, valorificarea
oportunităților ce decurg din imaginea publică de intelectuali de anvergură a profesorilor facultății,
constituirea unei echipe interdisciplinare pentru susținerea inițiativelor științifice, dezvoltarea
oportunităților de internaționalizare prin programele CIVIS și Erasmus etc.
Revenind la cuvânt, domnul Decan apreciază calitatea celor două proiecte și eleganța
prezentărilor, punctând expertiza administrativă consistentă a celor doi candidați.
Ia cuvântul domnul prof. univ. dr. Liviu Papadima, care reliefează imaginea de înaltă civilitate
a Facultății de Litere în cadrul Universității din București, precum și substanțialitatea și luciditatea
planurilor prezentate de candidați.
Domnul Decan declară ședința închisă.
Întocmit de conf. univ. dr. Gabriela Biriș

