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Proces-verbal al ședinței Consiliului Facultății de Litere  

22 noiembrie 2021 
 

Încheiat astăzi, 22 noiembrie 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 
28 de membri (dintre care 4 studenți).  
   
Ordinea de zi a ședinței:  

1. Prezentarea echipei de prodecani (cu atribuțiile specifice fiecăruia); 
2. Validarea rezultatelor alegerilor studențești (vot); 
3. Discuție (și vot) privitoare la examenele de finalizare a studiilor (licență și masterat); 
4. Anunț referitor la calendarul alegerilor pentru desemnarea directorilor școlilor doctorale; 
5. Informare despre cea de-a XXI-a ediție a Colocviului internațional al Departamentului de 
Lingvistică; 
6. Anunț privitor la sărbătorirea a 30 de ani de la înființarea programului Asistență managerială; 
7. Diverse. 
 

1. Prezentarea echipei de prodecani (cu atribuțiile specifice fiecăruia) 
 

Doamna Decan, conf. univ. dr. Cristina Bogdan, deschide ședința cu aprecieri și mulțumiri 
la adresa colegilor din echipa managerială și din cea administrativă, pe care i-a avut alături în cele 
două mandate anterioare de prodecan. În continuare, doamna Decan prezintă componența echipei 
manageriale actuale, punctând atribuțiile fiecărui prodecan:  

Prof. dr. Oana Fotache Dubălaru (Departamentul de Studii Literare) - prodecan 
responsabil cu programele de studii; 
Prof. dr. Cristian Moroianu (Departamentul de Lingvistică) - prodecan responsabil cu 
problemele studențești; 
Conf. dr. Cătălin D. Constantin (Departamentul de Științe ale Comunicării) - prodecan 
responsabil cu internaționalizarea, CIVIS, Erasmus; 
Lector dr. Laura Marin (SD-SITT/CESI) - prodecan responsabil cu cercetarea științifică; 
Asist. dr. Mihaela Cristescu (Centrul de Studii Românești) - prodecan responsabil cu 
managementul calității. 
 

2. Validarea rezultatelor alegerilor studențești (vot) 

Este invitat să ia cuvântul domnul prodecan Cătălin Constantin, care prezintă rezultatele 
alegerilor studențești:  

Licenţă Anul I: Baldovinescu Diana (turul II)  
                        Lacataş Ştefan – Marius (turul III)  
   Anul II: Ciobanu Mara – Ioana (turul III)  
   Anul III: Bărbulescu Elena – Andreea (turul II)  

                                     Ion Marian Laurenţiu (turul III)  
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 Masterat  
    Anul I: Jipa Vlad (turul III)  
 

Doamna Decan solicită membrilor Consiliului Facultății de Litere să se pronunțe prin vot 
cu privire la rezultatele alegerilor pentru desemnarea reprezentanților studenților în Consiliul 
Facultății de Litere. Rezultatele alegerilor sunt validate cu unanimitate. Se anunță că un nou tur de 
alegeri este deja în desfășurare, pentru ocuparea locurilor rămase descoperite în Consiliul Facultății 
de Litere și în Senatul Universității din București. 

3. Discuție (și vot) privitoare la examenele de finalizare a studiilor (licență și masterat) 

La final de mandat ca decan interimar, domnul prof. univ. dr. Ion Bogdan Lefter intervine 
la cuvânt pentru a ura succes dnei Decan Cristina Bogdan și noilor componenți ai echipei 
manageriale. 

Doamna prodecan, prof. univ. dr. Oana Fotache Dubălaru, se adresează membrilor 
Consiliului în chestiunea examenelor de finalizare a studiilor de licență, dorind să știe dacă există 
propuneri de modificare.  

Doamna Decan solicită membrilor Consiliului Facultății de Litere să se pronunțe prin vot 
cu privire la examenele de finalizare a studiilor (licență) pentru anul academic în curs. Cu 
unanimitate, membrii Consiliului validează menținerea formulei de examinare din anul academic 
precedent. 

4. Anunț referitor la calendarul alegerilor pentru desemnarea directorilor Școlilor doctorale 

În calitate de director al Școlii Doctorale Litere, domnul prof. univ. dr. Ion Bogdan Lefter 
dă citire calendarului propus pentru alegerea directorilor școlilor doctorale și a comisiilor școlilor 
doctorale (mandatul 2021 – 2026), menționând că Universitatea din București se găsește în plin 
proces de evaluare a tuturor școlilor sale doctorale de către ARACIS. 

5. Informare despre cea de-a XXI-a ediție a Colocviului internațional al Departamentului de 
Lingvistică 

Cu privire la cea de-a XXI-a ediție a Colocviului internațional al Departamentului de 
Lingvistică, care s-a desfășurat în zilele de 19 și 20 noiembrie 2021, este invitată la cuvânt doamna 
conf. univ. dr. Isabela Nedelcu, directoarea acestui departament. Sunt punctate aspectele cele mai 
importante ale colocviului: numărul mare de participanți, țările de origine ale acestora,  
evenimentele științifice mai importante organizate cu acest prilej: atelierul de pragmatică, lansările 
de carte, sărbătorirea doamnelor profesoare Liliana Ionescu-Ruxăndoiu și Mihaela Mancaș etc. 

6. Anunț privitor la sărbătorirea a 30 de ani de la înființarea programului de studii Asistență 
managerială 
 

Doamna prof. univ. dr. Oana Iucu, în calitate de director de departament, ia cuvântul pentru 
a prezenta principalele evenimente preconizate a avea loc, în această toamnă și în primăvara anului 
viitor, pentru a se marca 30 de ani de la înființarea programului de Asistență managerială. Primul 
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eveniment este programat pentru data de 7 decembrie 2021 și se va desfășura în regim hibrid (în 
Sala de Lectură a Bibliotecii Facultății de Litere și online). De asemenea, va fi organizată o 
Săptămână AMA, în luna aprilie 2022. 

7. Diverse 
 

Domnul lector univ. dr. Adrian Stoicescu (Departamentul de Studii Culturale) este invitat 
la cuvânt pentru a face o scurtă prezentare a evenimentelor care vor avea loc sub egida Asociației 
de Științe Etnologice din România, între 24 și 26 noiembrie 2021 (cea de-a XVII-a ediție a 
Conferinței anuale a ASER, la care printre parteneri se numără și Universitatea din București și 
Universitatea de Vest din Timișoara). Cu acest prilej, anunță și prezența unei secțiuni 
internaționale în cadrul conferinței, în care vor fi prezenți colegi de la câteva universități partenere 
din cadrul alianței CIVIS. 

 
Revenind la cuvânt, în chestiunea modalității de alegere a conducerii Școlii Doctorale 

Litere, domnul prof. univ. dr. Ion Bogdan Lefter solicită membrilor Consiliului Facultății de Litere 
șă se pronunțe prin vot cu privire la modalitatea (format fizic sau on-line) în care se vor desfășura 
alegerile consemnate la punctul 4. Membrii Consiliului se pronunță cu unanimitate în favoarea 
acordării deplinei libertăți de alegere a formatului optim pentru aceste alegeri, în funcție de 
contextul epidemiologic și de necesitățile momentului. 

 
Doamna conf. univ. dr. Laura Mesina ia cuvântul pentru a propune acordarea unei burse 

extracurriculare, în cuantum de 800 de lei/lună, din veniturile extrabugetare ale Centrului de 
Excelență în Studiul Imaginii, pentru perioada 1 decembrie 2021 – 30 septembrie 2022, studentei-
doctorand Buhuș P. Diana-Valerica, anul I, Şcoala Doctorală „Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu, 
pentru următoarele activități: 

(1) organizarea de activități online în cadrul programului CESI Digital Fellows (coord. 
Laura Mesina), dedicat masteratelor și doctoratelor SD SITT CESI; 
(2) mentorat pentru studenții departamentului pentru proiecte și programe culturale și 
sociale; 
(3) promovare în mediul online pentru programele și proiectele studențești culturale, 
sociale și de cercetare, pentru parteneriatele instituționale aferente. 

Propunerea este votată și acceptată cu unanimitate.  

Doamna prodecan Oana Fotache Dubălaru revine la cuvânt cu propunerea de a se afișa, pe 
site-ul Facultății de Litere, la începutul anului viitor (până la finele lunii ianuarie 2022), în scopul 
sprijinirii studenților din anul al III-lea, un ghid de redactare a lucrării de licență (pentru fiecare 
domeniu în parte) și o listă cu domeniile / temele de predare specifice fiecărui cadru didactic, din 
care se pot alege subiecte pentru lucrările de absolvire, lansând departamentelor invitația de a 
contribui în acest sens.   

Doamna Decan declară ședința închisă.  

 
                                                                                       Întocmit de conf. dr. Gabriela Biriș 


