
Proces-verbal 
al ședinței Consiliului Facultății de Litere  

11 iulie 2022 
 

 

Încheiat astăzi, 11 iulie 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. Concursuri didactice – prezentarea rezultatelor și vot pentru validarea lor rapoartelor de 
sinteză; 
2. Situația la zi în urma vizitei la ANC; 
3. Newsletter nr. 2, cercetare științifică; 
4. Situația înscrierilor la programele de licență și de masterat (până la data de 10 iulie inclusiv); 
5. Chestiuni legate de practica suplimentară (în regim facultativ) pentru studenții de la programul 
LLR-LLS; 
6. Diverse. 
 
1. Concursuri didactice - prezentarea rezultatelor și vot pentru validarea rapoartelor de 
sinteză 
 

Doamna Decan, conf. dr. Cristina Bogdan, le invită să ia cuvântul pe doamnele conferențiar 
dr. Isabela Nedelcu și Laura Mesina, care prezintă situația concursurilor didactice din semestrul al 
II-lea:  
 
  Departamentul de Lingvistică, lector, poziția 29, probele susținute pe 27 iunie au condus 
la următoarele punctaje: Mihaela Cristescu - 91,5, Andreea Grigore - 91,5, Monica Vasileanu - 
92,75 (Admis);  
 SD-SITT, lector (perioadă de trei ani), poziția 12, la probele susținute pe 1 iulie s-au 
înregistrat următoarele punctaje: Alina-Gabriela Mihalache - 93,75 (Admis), Anamaria-Carla 
Taban - 66,25;  
 

În urma analizării procedurilor de concurs, membrii CFL avizează cu unanimitate 
rapoartele Comisiilor de concurs. 
 
2. Situația la zi în urma vizitei la ANC 

 
Doamna prodecan Mihaela Cristescu prezintă rezultatele audienței la Autoritatea Națională 

pentru Calificări, cu accent pe soluțiile oferite și pe recomandările formulate pentru fiecare 
program de studii.  
 
 
 



3. Newsletter nr. 2, cercetare științifică 
 
     Doamna prodecan Laura Marin intervine la cuvânt pentru a prezenta macheta celui de-al doilea 
număr al Newsletter-ului Facultății de Litere, oferind detalii cu privire la secțiunile documentului: 
Manifestări științifice, Comunicări științifice, Proiecte științifice, Întâlniri în bibliotecă, Publicații 
științifice, Proiecte de cercetare  etc. În continuare, doamna prodecan sintetizează informațiile 
primite la întâlnirea cu doamna prorector Carmen Chifiriuc, care a vizat oportunitățile de finanțare 
în domeniul cercetării și competițiile preconizate a se lansa sub egida PNRR. Pachetul complet de 
informații va fi transmis către toate cadrele didactice ale Facultății de Litere.  
 
4. Situația înscrierilor la programele de licență și de masterat (până la data de 10 iulie 
inclusiv) 
 

Doamna secretar-șef Gabriela Dena prezintă situația dosarelor validate pentru programele 
de licență și de masterat ale Facultății de Litere, punctând totodată programele cu deficit de 
candidați.  

Doamna Decan, conf. dr. Cristina Bogdan, propune prelungirea cu două zile a perioadei de 
înscriere pentru toate programele de masterat (până la data de 13 iulie) și până pe 15 iulie pentru 
cele 2 programe de masterat de la SD-SITT/CESI. Propunerea este acceptată în unanimitate. 
 
 
5. Chestiuni legate de practica suplimentară (în regim facultativ) pentru studenții de la 
programul LLR-LLS 
 

În continuare, membrii CFL se pronunță prin vot cu privire la propunerea de reintroducere 
a practicii facultative pentru studenții anului al III-lea (ambele semestre), de la programul LLR-
LLS. Propunerea este acceptată cu 29 de voturi. 
 
6. Diverse 
 

Doamna prof. dr. Alexandra Crăciun, directoarea Departamentului de Științe ale Comunicării, 
formulează propunerea unor programe postuniversitare, gândite ca module flexibile, cu tematica 
următoare: Comunicare sustenabilă, Comunicare culturală, Comunicare în zona de branding 
personal / Fashion. Propunerea este acceptată cu unanimitate. 
 

Domnul lector dr. Bogdan Tănase prezintă un eveniment foarte plăcut găzduit de Facultatea 
de Litere, în data de 29 iunie 2022: întâlnirea domnului dirijor Christian Badea cu studenții 
facultății noastre, în compania criticului de operă Alexandru Pătrașcu.  

 
Doamna Decan declară ședința închisă. 

      

 

Întocmit de conf. univ. dr. Gabriela Biriș 


