Proces-verbal
al ședinței Consiliului Facultății de Litere
6 iunie 2022

Încheiat astăzi, 6 iunie a.c., în ședința Consiliului Facultății de Litere, Universitatea din
București. La ședință participă 29 de membri (dintre care 5 studenți).
Ordinea de zi a ședinței:
1. Discuție privitoare la actualizarea informațiilor în RNCIS și a condițiilor impuse de ANC;
2. Discuție privitoare la repartizarea locurilor pe programe de studii (licență și masterat) pentru
anul universitar 2022-2023;
3. Informare privitoare la selecția pentru mobilități non-EU (cadre didactice și studenți) - calendar
și condiții;
4. Informare referitoare la stadiul pregătirilor pentru acordarea titlului de Doctor Honoris
Causa profesorului Georges Didi-Huberman (la propunerea SD-SITTT/CESI);
5. Vot pentru prelungiri de activitate (pentru următorii colegi: asist. drd. Bogdan Dumitru, lector
dr. Cezar Gheorghe, asist. drd. Gabriel Tamaș);
6. Vot pentru afilierea la SDL a dnei conf. dr. habil. Alexandra Vrânceanu (Departamentul de
Studii Literare);
7. Vot pentru numirea unui nou președinte al Comisiei de Etică (în urma demisiei depuse de dna
prof. dr. Ariadna Ștefănescu);
8. Diverse
1. Discuție privitoare la actualizarea informațiilor în RNCIS și a condițiilor impuse
de ANC
Doamna Decan deschide ședința cu o invitație adresată dnei prodecan, asist. dr. Mihaela
Cristescu, pentru o scurtă prezentare a discuțiilor purtate cu directorii de programe ai Facultății de
Litere, în vederea actualizării informațiilor din RNCIS. Sunt explicate principalele probleme
ridicate de armonizarea între domeniile de studiu și denumirile ocupațiilor de pe piața muncii,
precum și inadvertențele apărute între ANC, ARACIS și RNCIS. Intervin cu explicații conf. dr.
Laura Mesina, prof. dr. Oana Iucu, conf. dr. Florentina Sâmihăian, prof. dr. Mircea Vasilescu, prof.
dr. Andrei Șiperco, lector. dr. Miroslav Tașcu Stavre și prof. dr. Liviu Papadima.
2. Discuție privitoare la repartizarea locurilor pe programe de studii (licență și
masterat) pentru anul universitar 2022-2023
Domnul prodecan, prof. dr. Cristian Moroianu, intervine la cuvânt cu o prezentare a cifrelor
de școlarizare pentru anul academic următor, pe domenii și niveluri de studiu. Se solicită
votul membrilor Consiliului Facultății de Litere și se înregistrează 29 de voturi în favoarea
cifrelor enunțate.

3. Informare privitoare la selecția pentru mobilități non-EU (cadre didactice și
studenți) – calendar și condiții
În continuare, ia cuvântul doamna prodecan Oana Fotache-Dubălaru pentru a prezenta
informațiile privitoare la selecția pentru mobilități non-EU (cadre didactice și studenți) cu
destinațiile Republica Georgia și Republica Azerbaijan. Sunt prezentate criteriile de eligibilitate și
calendarul procesului de selecție. Informațiile pot fi consultate și pe site-ul FL, la adresa:
https://litere.ro/erasmus-cadre-didactice/
4. Informare referitoare la stadiul pregătirilor pentru acordarea titlului de Doctor
Honoris Causa profesorului Georges Didi-Huberman (la propunerea SD-SITTT/CESI)
Doamna prodecan lector dr. Laura Marin prezintă stadiul pregătirilor pentru acordarea
titlului de Doctor Honoris Causa profesorului Georges Didi-Huberman: evenimente asociate,
locuri de desfășurare, invitați, calendar etc.
5. Vot pentru prelungiri de activitate (pentru următorii colegi: asist. drd. Bogdan
Dumitru, lector dr. Cezar Gheorghe, asist. drd. Gabriel Tamaș)
Doamna Decan, conf. dr. Cristina Bogdan, solicită acordul membrilor Consiliului Facultății
de Litere pentru prelungirea activității următoarelor cadre didactice: asist. drd. Bogdan Dumitru,
lector dr. Cezar Gheorghe și asist. drd. Gabriela Tamaș. Propunerea de prelungire pentru cei 3
colegi este acceptată cu unanimitate.
6. Vot pentru afilierea la SDL a dnei conf. dr. habil. Alexandra Vrânceanu
(Departamentul de Studii Literare)
În calitate de director al Școlii Doctorale Litere, domnul prof. univ. dr. Ion Bogdan Lefter
solicită acordul membrilor Consiliului Facultății de Litere pentru afilierea la SDL a doamnei conf.
dr. habil. Alexandra Vrânceanu (Departamentul de Studii Literare), precizând că aceasta a primit
acordul membrilor SDL. Propunerea de afiliere este acceptată cu unanimitate.
În continuare, domnul prof. dr. Ion Bogdan Lefter solicită membrilor Consiliului Facultății
de Litere să se pronunțe cu privire la cererea de scutire de la plata taxelor aferente procesului de
abilitare, pe care a transmis-o dl conf. dr. Alexandru Ofrim. Solicitarea este respinsă,
înregistrând 27 de abțineri și două voturi împotrivă.
7. Vot pentru numirea unui nou președinte al Comisiei de Etică (în urma demisiei
depuse de dna prof. dr. Ariadna Ștefănescu)
Doamna Decan anunță încetarea activității de coordonare a Comisiei de Etică a doamnei
prof. dr. Ariadna Ștefănescu, apreciind competența și profesionalismul doamnei profesor, însoțite
de sincere mulțumiri. Noul președinte al Comisiei de Etică din Facultatea de Litere va fi prof. dr.
Caius Dobrescu, căruia, de asemenea, doamna decan îi mulțumește pentru acceptarea acestei
responsabilități.

8. Diverse
Doamna Decan solicită avizarea unei noi formule a Comisiei pentru concursul de lector,
poziția 29, Departamentul de Lingvistică, în urma recuzării domnului președinte, prof. dr. Cristian
Moroianu. Președintă de comisie devine doamna conf. dr. Dorina Florentina Sâmihăian, iar
membru va fi lector dr. Raluca Brăescu (din poziția de supleant). Noua componență a comisiei este
acceptată cu unanimitate.
În calitate de director de departament, dna conf. dr. Laura Mesina solicită avizul membrilor
Consiliului Facultății de Litere pentru acordarea unei burse extracurriculare, din veniturile
extrabugetare ale Centrului de Excelență în Studiul Imaginii, masterandei Găbudianu-Rădulescu
D. Smaranda, de la programul de studii „Teoria și practica imaginii (TPI)”, în următoarele condiții:
- Perioadă: 1 iulie – 31 august 2022,
- Cuantum: 1100 de lei/lună,
- Activități: desfășurarea unui stagiu de documentare-cercetare la situl arheologic
Pompei, Italia (inclus în patrimoniul mondial UNESCO), pentru laboratoarele de
cercetare științifică din cadrul planului de învățământ TPI și pentru lucrarea de
disertație, cu realizarea unor fotografii in-situ, care vor fi expuse în diferite forme
(proiecții, printuri) într-o instalație audiovizuală performativă la SAC Malmaison,
București; postări/testimoniale/ilustrații pentru paginile de Facebook și Instagram
gestionate de CESI; articole pentru platforma IMAGORA-CESI / site-ul CESI;
documentare-cercetare inclusă în proiectul cultural „Trecuturi Prezente. Arhiva și
corpul”, derulat de Asociația Pentru Teatru și Carte (PETEC) în perioada iulienoiembrie 2022, în parteneriat cu Centrul de Excelență în Studiul Imaginii.
Acordarea bursei este acceptată cu unanimitate.
În continuare, doamna Decan propune acordarea unui spor salarial de 20% drei asist. dr.
Victoria Grigore, pentru activitatea de coordonare a activităților de sănătate și securitate a muncii
în Facultatea de Litere, începând cu anul 2016. Propunerea este acceptată în unanimitate și urmează
să fie înaintată spre aprobare Rectoratului Universității din București.
Se solicită acordul pentru un curs on-line al dlui conf. dr. Adrian Stoicescu, în cadrul Civis, la
Universitatea Eberhard Karls din Tübingen. Cursul este acceptat cu unanimitate.
Doamna Decan o invită la cuvânt pe dra studentă Claudia Soare, pentru o prezentare suucintă
a activității ASLUB: componența noii echipe de conducere, realizări, evenimente și perspective.
Doamna Decan declară ședința închisă.

Întocmit de conf. univ. dr. Gabriela Biriș

