Proces-verbal
al ședinței Consiliului Facultății de Litere
9 mai 2022

Încheiat astăzi, 9 mai a.c., în ședința Consiliului Facultății de Litere, Universitatea din
București. La ședință participă 29 de membri (dintre care 2 studenți).
Ordinea de zi a ședinței:
1. Vot pentru comisiile de verificare a standardelor și pentru comisiile de concurs (posturi
didactice);
2. Vot pentru comisiile care vor valida candidaturile pentru mobilitățile NON-EU (pentru studenți
și cadre didactice);
3. Vot pentru organizarea unei a doua sesiuni pentru examenul de absolvire de la Anul
pregătitor (în luna septembrie);
4. Informare despre colocviile care urmează să se desfășoare în Facultatea de Litere (Best Letters,
ediția a IX-a, 13-14 mai; Sesiunea de studii și comunicări de literatură comparată, iconologie și
ekphrastică, ediția a XIX-a, 13 mai; Colocviile Școlii Doctorale Litere, 13-14 mai) și despre
colocviul Eurostudii, ediția a X-a (desfășurat pe 29 aprilie);
5. Discuție despre cursurile opționale pentru anul universitar următor;
6. Diverse
1. Vot pentru comisiile de verificare a standardelor și pentru comisiile de concurs (posturi
didactice)
Doamna Decan îi invită să ia cuvântul pe directorii de departamente care vor organiza, în
acest semestru, concursuri pentru posturi didactice. Aceștia citesc structura comisiilor de concurs
și solicită membrilor CFL să se pronunțe prin vot cu privire la propunerea avansată. Comisiile de
concurs sunt validate cu 29 de voturi.
2. Vot pentru comisiile care vor valida candidaturile pentru mobilitățile NON-EU (pentru
studenți și cadre didactice)
Domnul prodecan, conf. univ. dr. Cătălin Constantin, citește componența Comisiei de
selecție pentru mobilități non-UE, cu formula: prof. dr. Oana Fotache Dubălaru (președintă), conf.
dr. Isabela Nedelcu și lector dr. Cristina Dima (membre). Propunerea este acceptată cu 29 de
voturi.
3. Vot pentru organizarea unei a doua sesiuni pentru examenul de absolvire de la Anul
pregătitor (în luna septembrie)
Domnul profesor dr. Liviu Papadima propune o sesiune suplimentară de examinare pentru
Anul pregătitor, între 1 și 9 septembrie 2022, solicitând membrilor CFL să se pronunțe prin vot
asupra acesteia. Propunerea e validată cu unanimitate.

4. Informare despre colocviile care urmează să se desfășoare în Facultatea de Litere (Best
Letters, ediția a IX-a, 13-14 mai; Sesiunea de studii și comunicări de literatură comparată,
iconologie și ekphrastică, ediția a XIX-a, 13 mai; Colocviile Școlii Doctorale Litere, 13-14 mai)
și despre colocviul Eurostudii, ediția a X-a (desfășurat pe 29 aprilie)
În continuare, intervin la cuvânt doamna conf. dr. Elena Ionescu, domnul prof. dr. Ion
Bogdan Lefter și doamna Decan, pentru a oferi detalii în legătură cu o serie de colocvii destinate
studenților Facultății de Litere: perioade de desfășurare, tipuri de premii, secțiuni științifice, număr
de persoane înscrise etc.
5. Discuție despre cursurile opționale pentru anul universitar următor
Este invitată să intervină în discuții doamna prodecan Oana Fotache Dubălaru, cu precizări
referitoare la încercarea de a reconsidera formula cursurilor opționale ale Facultății de Litere, la
armonizarea acestor cursuri cu programele de masterat și de doctorat, precum și la intenția de a se
oferi studenților CIVIS sau Erasmus posibilitatea audierii unor cursuri în limba engleză. Doamna
prodecan precizează că este în lucru o variantă în limba engleză a site-ului Facultății de Litere,
prin intermediul căreia să se ofere informații esențiale privitoare la Facultate.
6. Diverse
Doamna lector dr. Laura Marin ia cuvântul pentru mai multe informări care privesc
cercetarea științifică: cartografierea unor teme de cercetare formulate de departamente, un nou
număr al newsletterului Facultății de Litere și un workshop dedicat resurselor electronice și bazelor
de date cu caracter științific, programat pentru 20 mai, ora 10.00.
Doamna conf. dr. Laura Mesina formulează solicitarea de a se acorda, din fondurile
departamentului pe care îl conduce, burse extracurriculare (pentru perioada 1-30 iunie, în cuantum
de 1000 lei/persoană), pentru studentele implicate în Bienala de Artă de la Veneția (12-19 mai
a.c.):
- Florea L.-V. Livia-Ioana, masterat „Teoria și practica imaginii (TPI)”, anul I
- Năstasie D.-L. Theodora, masterat „Teoria și practica imaginii (TPI)”, anul II
- Roșu V. Teodora-Ioana, masterat „Teoria și practica imaginii (TPI)”, anul I
Propunerea este acceptată cu 27 de voturi.
Doamna conf. dr. Lucia Ofrim a înaintat propunerea de modificare în planul de învățământ
EACF, care ar urma să intre în vigoare începând cu anul academic 2022-2023 (pentru Master anul
I și 2023-2024 pentru Master anul II):
- Master EACF anul I sem.II: Titlul actual al cursului: „Mentalități și construcție
culturală”, titlul modificat: „Mentalități și construcția culturală a emoției”;
- Master EACF anul II sem.I: Titlul actual al cursului: „Repere în teoria socială și
culturală”, titlul modificat: „Repere în teoria socială și culturală a corpului”.
Propunerea este acceptată cu 27 de voturi.

În continuare, doamna Decan deschide subiectul sesiunii de licență din februarie, în contextul
eliminării acesteia de către Facultatea de Limbi și Literaturi Străine. Doamna Decan precizează că
vor avea loc consultări, urmând să se ia o decizie în următoarea ședință de Consiliu.
Intervine la cuvânt domnul prof. dr. Cristian Moroianu, care propune o modalitate de
echilibrare a numărului de lucrări de licență acceptate de către profesori: anunțarea din timp a
studenților de la anul al II-lea cu privire la un interval în care vor putea să-și aleagă, la începutul
anului academic următor, o lucrare de licență. În plus, demararea înscrierilor se va face la nivel de
departament, sub semnătura profesorilor care vor coordona, înainte de data de 1 noiembrie.
Domnul profesor dr. Mircea Vasilescu propune 5 lucrări ca prag minim pentru coordonare, la
ciclul de licență. Doamna Decan intervine cu precizarea că un profesor, prin prevederile
menționate de fișa postului, poate coordona 15 lucrări de licență și de masterat și că această
activitate de coordonare trebuie tratată egal de către întregul corp profesoral. Doamna prof. dr.
Rodica Zafiu punctează importanța unui calendar pentru predarea lucrărilor și a obligativității
profesorilor de a formula o listă de posibile teme pentru lucrări.
Doamna Decan revine la cuvânt cu detalii legate de faza națională a olimpiadei „Lectura ca
abilitate de viață”, un eveniment dinamic și interesant, care a fost găzduit în acest an de Facultatea
de Litere și a cărui președintă a fost doamna prodecan Oana Fotache Dubălaru.
Doamna Decan declară ședința închisă.

Întocmit de conf. univ. dr. Gabriela Biriș

