Proces-verbal
al ședinței Consiliului Facultății de Litere
17 ianuarie 2022

Încheiat astăzi, 17 ianuarie a.c., în ședința Consiliului Facultății de Litere, Universitatea
din București. La ședință participă 29 de membri (dintre care 3 studenți).
Ordinea de zi a ședinței:
1. Prezentarea Planului operațional al FL pentru anul 2022;
2. Chestiuni legate de orarul pentru semestrul al II-lea;
3. Discuție și vot referitor la forma de organizare a cursurilor în semestrul al II-lea;
4. Vot pentru portofoliile celor două rute de promovare (Departamentul de Lingvistică și
Departamentul de Studii Literare);
5. Vot pentru colaboratorii externi de la diverse departamente (pentru orele efectuate în semestrul
al II-lea);
6. Vot pentru chestionarul de evaluare (a cadrelor didactice de către studenți) de la Centrul de
Studii Românești (anexat la e-mailul de convocare);
7. Vot pentru suspendarea activității Centrului de cercetare-dezvoltare în informatică: DIGINFO;
8. Diverse.
1. Prezentarea Planului operațional al FL pentru anul 2022
Doamna Decan, conf. univ. dr. Cristina Bogdan, deschide ședința cu o scurtă modificare
în Ordinea de zi a ședinței: propunerea de prezentare a Planului operațional al Facultății de Litere
spre finalul ședinței, înainte de Diverse.
2. Chestiuni legate de orarul pentru semestrul al II-lea
Doamna prodecan, prof. univ. dr. Oana Fotache Dubălaru, intervine la cuvânt cu aspecte
legate de orar: calendar, platformă de lucru, listă de supliniri. Se preconizează ca afișarea pe siteul Facultății de Litere să se facă în jurul datei de 10 februarie.
3. Discuție și vot referitor la forma de organizare a cursurilor în semestrul al II-lea
În continuare, doamna Decan le solicită membrilor CFL să se pronunțe prin vot cu privire
la forma de organizare a cursurilor din semestrul al II-lea, pledând pentru predictibilitate și
eficiență. Continuarea cursurilor în sistem on-line se conturează ca variantă optimă în actualul
context epidemiologic din capitală și este acceptată cu 29 de voturi.
4. Vot pentru portofoliile celor două rute de promovare (Departamentul de Lingvistică și
Departamentul de Studii Literare)

Doamna Decan, conf. univ. dr. Cristina Bogdan, le solicită membrilor Consiliului să se
pronunțe cu privire la următoarele portofolii de promovare:
1. de la lector la conferențiar (portofoliu de doi ani), pentru doamna Cristina-Ioana Dima
(Departamentul de Studii Literare),
2. de la conferențiar la profesor (portofoliu de un an), pentru doamna Isabela Mihaela
Nedelcu (Departamentul de Lingvistică).
Ambele propuneri sunt validate cu unanimitate.
5. Vot pentru colaboratorii externi de la diverse departamente (pentru orele efectuate în
semestrul al II-lea)
Doamna Decan îi invită la cuvânt pe directorii de departamente, care prezintă propunerile
de colaboratori pentru semestrul al II-lea:


Departamentul de Științe ale Comunicării:

a.
Liviu BRĂDEAN (postul 23, lector, atelier, Editare de imagini),
b.
VESLER Valentina (postul 23, lector, curs Raporturi între componentele enunțului
publicitar),
c.
Andreea BERECHET IONESCU (postul 23, lector, atelier Texte multimodale),
d.
Mircea SAVA (postul 22, lector, cursurile: Textul media în era culturii populare și
Cultura populară, modele, repere și practici mediatice).


Departamentul de Lingvistică:

a.
dr. Maria ISTRATE, cercetător științific I, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan
– Al. Rosetti”, sectorul „Limbă literară și filologie” ‒ pentru 3 grupe de seminar de Istoria
limbii române literare, LLR-LLS, anul III, sem. al 2-lea, din norma de lect. 27 a lui
Carmen Vasile (în concediu de creștere a copilului),
b.
dr. Adnana-Elena APINTEI, asistent de cercetare, Institutul de Lingvistică „Iorgu
Iordan – Al. Rosetti”, sectorul „Gramatică” ‒ pentru o grupă de seminar de Limba română
2 (Fonetică și fonologie), FLLS, Rom. B, anul I, sem. al 2-lea, din lector vacant 32.


Centrul de Studii Românești:

lector univ. dr. Carmen MÎRZEA VASILE, cursul Text științific românesc, din lector vacant
5.
 CESI:
dr. Corina POPA, cursurile Cum scriem despre spectacol și imagini – atelier de redactare
ştiinţifică și Cercetare, documentare şi analiză ştiinţifică pentru lucrarea de disertaţie, din
posturile de conferențiar, pozițiile 5, 6 și 7.

În continuare, este invitat să ia cuvântul domnul prof. univ. dr. Cristian Moroianu,
prodecan, pentru o informare asupra cifrelor de școlarizare propuse pentru anul academic următor.
Intervin în discuție mai multe persoane: domnul prof. dr. Andrei Șiperco, domnul prof. dr. Ion
Bogdan Lefter, doamna conf. dr. Cristina Popescu, dna prof. dr. Andra Vasilescu, care discută
despre criteriul de a se constitui grupe de 30 de studenți pentru ciclul de licență și de 25 de studenți
pentru masterate. Directorii de departamente se pronunță, la rândul lor, pe marginea numărului de
locuri alocat fiecărui program de studiu. Cifrele de școlarizare propuse pentru a fi înaintate
rectoratului UB sunt votate, înregistrându-se 26 de voturi în favoarea acestora și trei abțineri.
6. Vot pentru chestionarul de evaluare (a cadrelor didactice de către studenți) de la Centrul
de Studii Românești (anexat la e-mailul de convocare)
Doamna Decan solicită să se voteze cu privire la varianta bilingvă (română-engleză) a
chestionarului de evaluare a cadrelor didactice destinat studenților de la Centrul de Studii
Românești, care nu sunt vorbitori nativi de limba română. Chestionarul este unanim acceptat.
7. Vot pentru suspendarea activității Centrului de cercetare-dezvoltare în informatică:
DIGINFO
Se avansează propunerea suspendării Centrului de cercetare-dezvoltare în informatică
(DIGINFO), începând cu 1 ianuarie a.c., propunere argumentată de către dna prof. univ. dr. Oana
Iucu și avizată cu unanimitate.
8. Diverse
Doamna Decan, conf. univ. dr. Cristina Bogdan, solicită acordul membrilor Consiliului
pentru ca doamna prof. univ. dr. Oana Iucu să susțină cursuri în semestrul al II-lea al anului
universitar 2021-2022 la Școala Națională de Studii Politice si Administrative – Departamentul de
relații internaționale și integrare europeană, în calitate de colaborator extern. Propunerea este
validată cu unanimitate.
Doamna prodecan, lector univ. dr. Laura Marin, face o scurtă prezentare a proiectului de
newsletter destinat cercetării, gândit pe trei componente: cercetare științifică, activități culturale și
prezență în spațiul public, respectiv creație literară și artistică.
Revine la cuvânt doamna Decan, care detaliază aspecte din Planul operațional al Facultății
de Litere, pe obiective, activități, responsabili și termene de îndeplinire, invitând comunitatea la
transmiterea de completări. Planul este aprobat cu unanimitate.
Doamna conf. dr. Laura Mesina avansează o cerere de acordare a unei burse extracurriculare,
din veniturile extrabugetare ale Centrului de Excelență în Studiul Imaginii, pentru perioada 1
februarie – 31 iulie 2022, studentului-doctorand Mexi C.-C. Alexandru, din anul I, Şcoala
Doctorală „Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu”/CESI, în cuantum de 1000 de lei/lună, pentru
promovarea în mediul on-line a unor activități ale Centrului. Propunerea este acceptată unanim.

Ia cuvântul doamna secretar-șef Gabriela Dena, care prezintă o cerere de transfer primită din
partea Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, în vederea susținerii examenului de licență la
Facultatea de Litere a unui student, dar care nu întrunește toate criteriile din regulament. Cererea
este supusă la vot, se înregistrează nouă voturi împotrivă, 12 abțineri, un vot pentru, iar restul
persoanelor prezente optează pentru a nu se pronunța în niciun fel.
Doamna conf. dr. Mihaela Constantinescu semnalează schimbări la practica de specialitate a
studenților, solicitând lămuriri suplimentare. Doamna Decan o asigură că vor urma discuții cu
coordonatorii implicați.
Doamna Decan declară ședința închisă.

Întocmit de conf. univ. dr. Gabriela Biriș

