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17 martie 2022 
 

 
Încheiat astăzi, 17 martie a.c., în ședința Consiliului Facultății de Litere, Universitatea din 

București. La ședință participă 32 de membri (dintre care 5 studenți).  
   
Ordinea de zi a ședinței: 

Desfășurarea activităților didactice în perioada rămasă din semestrul al II-lea  
 

Doamna Decan deschide ședința cu o informare privitoare la deciziile adoptate în Consiliul 
de Administrație (din 14 martie) și în ședința recentă de Senat (din 16 martie) și prezintă textul 
Hotărârii nr. 17/16.03.2022 a Senatului Universității din București (care vizează modalitățile de 
ieșire din formatul de predare online al ultimilor doi ani). Totodată, doamna conf. univ. dr. Cristina 
Bogdan punctează dificultățile unei perioade de tranziție către cursurile față în față, care necesită 
soluționarea rapidă a unor aspecte administrative: cazarea în căminele studențești, asigurarea unor 
mijloace electronice performante pentru predarea în format hibrid, argumentarea unor cereri de 
păstrare a formatului online de predare pentru anumite cicluri de studiu (masterat) sau pentru cadre 
didactice cu situații medicale particulare etc. 
       Iau cuvântul mai mulți membri ai Consiliului Facultății de Litere, care punctează minusurile 
infrastructurii electronice a Facultății de Litere și problemele identificate de studenți pentru etapa 
de tranziție aflată în discuție.   
 Se conturează trei propuneri de calendar pentru ieșirea din predarea online: reluarea 
integrală a cursurilor, începând cu data de 28 martie, pentru toate formațiunile de studii; pentru 
ciclul de licență, revenire diferențiată (anii I și al II-lea pe 28 martie, iar anul al III-lea, pe 20 
aprilie), revenire integrală la cursuri pe 20 aprilie, care sunt supuse la vot. Se stabilește totodată că 
masteratele își vor continua activitatea în format online, pe perioada în care OUG 99/2021 rămâne 
în vigoare. Se înregistrează următorul rezultat: în favoarea celei de-a treia variante se pronunță 26 
de persoane, 5 voturi sunt pentru varianta a 2-a și un vot pentru prima variantă. 
 

Doamna Decan declară ședința închisă.   
 
 

Întocmit de conf. dr. Gabriela Biriș 
 
 


