
 
 

Proces-verbal 
al ședinței Consiliului Facultății de Litere  

13 decembrie 2021 
 

 
Încheiat astăzi, 13 decembrie 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 
26 de membri (dintre care 1 student).  
   
Ordinea de zi a ședinței:   

1.     Discuție despre raportul de auto-evaluare al facultății, în care va fi inclus și raportul de 
cercetare (documente, termene, persoane responsabile); 
2.     Prezentarea situației actuale a Editurii Universității din București, în vederea 
colaborărilor viitoare (conf. dr. Alexandru Nicolae); 
3.     Propunere de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa, din partea SD-SITT-CESI; 
4. Validarea prin vot a propunerii de acordare a titlului de Profesor emerit pentru domnul 
prof. univ. dr. Andrei Cornea (Departamentul de Studii Culturale); 
5.     Validarea prin vot a rezultatelor alegerilor studențești; 
6.     Situația evaluării și a alegerilor încheiate la școlile doctorale (SDL – prof. dr. Ion 
Bogdan Lefter; SD-SITT – conf. dr. Laura Mesina); 
7.     Diverse. 

 

1. Discuție despre raportul de auto-evaluare al facultății, în care va fi inclus și 
raportul de cercetare (documente, termene, persoane responsabile) 
 

Doamna Decan, conf. univ. dr. Cristina Bogdan, o invită să ia cuvântul pe doamna lector univ. dr. 
Laura Marin, în calitate de prodecan responsabil cu cercetarea științifică, care sintetizează principalele 
elemente legate de evaluarea cercetării științifice: calendarul raportărilor, formulare, persoane desemnate 
pentru prelucrarea datelor etc., insistând asupra respectării termenelor transmise. 

 
2.     Prezentarea situației actuale a Editurii Universității din București, în vederea 

colaborărilor viitoare (conf. dr. Alexandru Nicolae) 
 
În continuare, doamna Decan anunță amânarea întâlnirii cu domnul conf. univ. dr. Alexandru Nicolae 

pentru ședința CFL din ianuarie 2022, din motive de ordin personal ale dlui Nicolae. În același timp, doamna 
Decan punctează o serie de aspecte apărute de curând în politica editorială a EUB-PUB. 

 
3. Propunere de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa, din partea SD-SITT-

CESI  
 
Doamnele conf. univ. dr. Laura Mesina și lector univ. dr. Laura Marin, din partea Centrului 

de Excelență în Studiul Imaginii, iau cuvântul pentru o argumentare a propunerii de acordare a 
titlului de Doctor Honoris Causa domnului profesor GEORGES DIDI-HUBERMAN, de la Ecole 
de Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Paris. Autor a peste 60 de volume de istoria și 



teoria imaginilor, filosof și istoric de artă, profesorul Georges Didi-Huberman este unul dintre cei 
mai importanți și apreciați autori de studii culturale vizuale din peisajul intelectual contemporan. 
Propunerea este votată în unanimitate. Va fi constituit dosarul și înaintat Senatului Universității 
din București. 
 

4. Validarea prin vot a propunerii de acordare a titlului de Profesor emerit pentru 
domnul prof. univ. dr. Andrei Cornea (Departamentul de Studii Culturale) 

 
Doamna Decan le solicită membrilor CFL să se pronunțe prin vot cu privire la acordarea 

titlului de Profesor emerit domnului Andrei Cornea, profesor univ. dr. în cadrul Departamentului 
de Studii Culturale. Propunerea este acceptată cu unanimitate. Va fi întocmit dosarul și înaintat 
Senatului Universității din București. 

 
 
5.     Validarea prin vot a rezultatelor alegerilor studențești 
 
În continuare, doamna Decan prezintă rezultatele alegerilor studențești, care s-au încheiat 

cu desemnarea drei Ana Maria Stoica drept reprezentant al studenților în CFL, pentru ciclul de 
studii Licență, menționând că vor rămâne vacante, în continuare, locuri în Consiliul FL și în 
Senatul UB, ce vor putea fi acoperite la un viitor scrutin. Dra Stoica este validată cu unanimitate. 
 

6.     Situația evaluării și a alegerilor încheiate la școlile doctorale (SDL – prof. dr. Ion 
Bogdan Lefter; SD-SITT – conf. dr. Laura Mesina) 
 
Pentru domeniul „Filologie”, domnul prof. univ. dr. Ion Bogdan Lefter realizează o 

informare detaliată cu privire la rezultatele evaluării ARACIS a Școlii Doctorale Litere. Evaluarea 
a condus la recomandarea reacreditării și la constatarea îndeplinirii tuturor parametrilor prevăzuți 
de legislație. Au existat aprecieri elogioase la adresa tuturor școlilor doctorale ale Universității din 
București, din domeniul menționat,  care totalizează în jur de optzeci de conducători de doctorat 
și aproximativ cinci sute de doctoranzi. A urmat la cuvânt doamna conf. univ. dr. Laura Mesina, 
cu o prezentare sintetică asupra rezultatelor Școlii Doctorale „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”, 
unde s-a înregistrat, de asemenea, îndeplinirea tuturor indicatorilor, precum și acordarea 
calificativului „grad de încredere maximă”. Doamna Decan Cristina Bogdan îi felicită pe amândoi 
și îi roagă să transmită mulțumiri și felicitări tuturor persoanelor implicate în acest proces 
(studenți-doctoranzi, profesori titulari, colaboratori, secretare etc). 

 
7.     Diverse 
 
În continuare, doamna Decan trece în revistă o suită de întâlniri de lucru din perioada 

recentă, referindu-se mai ales la cea cu colegii din conducerea Facultății de Limbi și Literaturi 
Străine, care a decurs foarte bine și în urma căreia s-a obținut acceptul ca studenții FL, care și-au 
ales drept coordonator un profesor de la FLLS, să susțină lucrarea într-o comisie de la FLLS, chiar 
dacă FLLS a renunțat pentru acest an universitar la proba cu lucrarea de diplomă, păstrând doar 
examenele scrise. De asemenea, FL va pune la dispoziția FLLS o programă, subiecte și o comisie 
de evaluare pentru susținerea probelor scrise pentru studenții de la Română B. 



Doamna Decan le mulțumește directorilor și membrilor Consiliilor Departamentului de 
Lingvistică și de Studii literare, pentru promptitudinea cu care au întocmit documentația aferentă 
rutelor de promovare pe care facultatea le-a înaintat Rectoratului Universității din București, 
pentru lector dr. Cristina-Ioana Dima (Departamentul de Studii literare) și conf. dr. habil. Isabela 
Mihaela Nedelcu (Departamentul de Lingvistică).  

Doamna Decan își exprimă îngrijorarea în privința felului în care se procedează, în anumite 
cazuri, în concursurile pentru acordarea gradațiilor de merit și prezintă succint situația contestației 
depuse în acest an în Departamentul Științe ale Comunicării.  

Doamna Decan prezintă și o campanie umanitară organizată în luna decembrie de studenții 
din ASLUB, exprimându-și aprecierea față de eforturile acestora. 

În încheierea discursului, menționează că a avut loc, în data de 7 decembrie 2021, un prim 
eveniment (în format hibrid – în Sala de Lectură a facultății și în online) dedicat celebrării a treizeci 
de ani de activitate pentru programul de Asistență managerială din instituția noastră și o felicită 
pe dna prof. dr. Oana Iucu, directoarea Departamentului de Științe administrative pentru reușita 
acestuia. 

Doamna prodecan, prof. dr. habil. Oana Fotache Dubălaru, anunță un posibil calendar 
pentru sesiunea de licență din februarie 2022 (în perioada 1-4 februarie), iar doamna Decan 
formulează rugămintea de a se reflecta asupra oportunității de organizare a trei sesiuni de licență 
(în condițiile în care ni se permite renunțarea la una dintre ele). Sunt exprimate mai multe puncte 
de vedere de către dl prof. dr. Liviu Papadima, dna conf. dr. Laura Mesina, dna prof. dr. Rodica 
Zafiu. Dna secretar-șef Gabriela Dena propune drept criteriu numărul minim de studenți înscriși 
pentru susținere, pornind de la ideea că, în contextul susținerilor on-line, metodologia prevede 
prezența obligatorie a 3 studenți în timpul prezentării lucrării de licență / disertației. 

Doamna Decan declară ședința închisă, reamintindu-le colegilor de invitația de a participa 
la seara de întâmpinare a Crăciunului în Facultatea de Litere, on-line, în după-amiaza zilei de 
vineri, 17 decembrie, de la ora 18,00.  

 
                                                                                       Întocmit de conf. dr. Gabriela Biriș 

 

 

 


