Proces-verbal
al ședinței Consiliului Facultății de Litere
4 aprilie 2022
Încheiat astăzi, 4 aprilie a.c., în ședința Consiliului Facultății de Litere, Universitatea din
București. La ședință participă 32 de membri (dintre care 4 studenți).
Ordinea de zi a ședinței:
1. Prezentare referitoare la promovarea facultății, în contextul Zilelor Porților Deschise (11-13
aprilie), al Maratonului masteratelor (14 aprilie) și al Caravanei Literelor în licee (4-15 aprilie)
2. Informare referitoare la colocviile naționale studențești Best Letters, ediția a IX-a (13-14 mai
2022)
3. Informare și vot cu privire la Școala de Vară, ediția 2022 (mod de organizare, echipa de
conducere etc.)
4. Prezentare stadiu elaborare newsletter pentru cercetarea științifică
5. Vot pentru prelungirea activității didactice, până la 30 septembrie 2022, pentru prof. dr. Liviu
Groza (Departamentul de Lingvistică) și prof. dr. Liviu Papadima (Departamentul de Studii
Literare)
6. Vot pentru afilierea la Școala Doctorală Litere, prof. dr. Carmen Mușat (Departamentul de Studii
Literare)
7. Vot pentru scutirea de taxă de abilitare, conf. dr. Răzvan Voncu (Departamentul de Studii
Literare)
8. Anunț acordare titlu DHC - FLLS + FL (Oana Fotache)
9. Diverse
1. Prezentare referitoare la promovarea facultății, în contextul Zilelor Porților Deschise (1113 aprilie), al Maratonului masteratelor (14 aprilie) și al Caravanei Literelor în licee (4-15
aprilie)
Doamna Decan, conf. univ. dr. Cristina Bogdan, deschide ședința cu detalii privind Zilele
Porților Deschise și Maratonul Masteratelor: perioade de desfășurare, evenimente, profesori
implicați etc. Totodată, doamna Decan pledează pentru o formulă mixtă de desfășurare: on-line și
cu prezență fizică.
2. Informare referitoare la colocviile naționale studențești Best Letters, ediția a IX-a (13-14
mai 2022)
În continuare, doamna Decan semnalează că a început diseminarea informațiilor cu privire
la Best Letters, prin intermediul site-ului Facultății de Litere și al paginii de FB, menționând că se
așteaptă transmiterea rezumatelor lucrărilor până pe 10 aprilie a.c.
3. Informare și vot cu privire la Școala de Vară, ediția 2022 (mod de organizare, echipa de
conducere etc.)

Pentru o scurtă prezentare a proiectelor legate de ediția din 2022 a Cursurilor de vară ale
Universității din București, este invitat la cuvânt domnul conf. dr. Ionuț Geană, care oferă mai
multe detalii: valoarea taxei de participare, perioada de desfășurare, intenția de relansare în format
fizic și de publicare a unor materiale didactice etc. Deoarece mandatul domnului conf. dr.
Alexandru Nicolae se încheie, pentru preluarea conducerii acestor cursuri de către domnul Geană
li se solicită membrilor Consiliului Facultății de Litere să se pronunțe prin vot. Domnul conf. dr.
Ionuț Geană este validat cu 27 de voturi.
4. Prezentare stadiu elaborare newsletter pentru cercetarea științifică
Doamna lector dr. Laura Marin intervine la cuvânt pentru a sintetiza rezultatele inițiativei
de redactare a unui newsletter al Facultății de Litere, axat pe cercetarea științifică. Este prezentată
macheta primului număr și sunt creionate direcțiile viitoare de dezvoltare. Doamna Decan îi
adresează calde felicitări doamnei lector dr. Laura Marin pentru efortul depus la acest proiect,
pentru designul foarte bun al publicației și pentru conținut.
5. Vot pentru prelungirea activității până la 30 septembrie 2022, prof. dr. Liviu Groza
(Departamentul de Lingvistică) și prof. dr. Liviu Papadima (Departamentul de Studii
Literare)
Doamna Decan le solicită membrilor Consiliului să se pronunțe prin vot cu privire la
propunerea de prelungire, până la 30 septembrie 2022, a activității domnilor profesori Liviu Groza
și Liviu Papadima. Se înregistrează 32 de voturi în favoarea continuării activității.
6. Vot pentru afilierea la Școala Doctorală Litere, prof. dr. Carmen Mușat (Departamentul
de Studii Literare)
Tot printr-un vot sunt rugați să se pronunțe membrii CFL și pe marginea propunerii de
afiliere la Școala Doctorală Litere a doamnei prof. dr. Carmen Mușat. Propunerea este validată cu
31 de voturi pentru și 1 abținere.
7. Vot pentru scutirea de taxă de abilitare, conf. dr. Răzvan Voncu (Departamentul de Studii
Literare)
În continuare, membrii CFL votează cu privire la cererea de scutire a domnului conf. dr.
Răzvan Voncu de la achitarea taxei de abilitare. Cererea este acceptată cu 32 de voturi.
8. Anunț acordare titlu DHC - FLLS + FL (Oana Fotache)
Doamna prof. dr. Oana Fotache Dubălaru ia cuvântul pentru a formula o propunere de acordare
a titlului onorific Doctor Honoris Causa, din partea FLLS (întrucât Facultatea de Litere și-a
depășit numărul acordat anual), dar cu susținerea propunerii de către instituția noastră, doamnei
Helena Carvalhão Buescu
Doamna Decan declară ședința închisă.
Întocmit de conf. univ. dr. Gabriela Biriș

