
Proces-verbal 
al ședinței Consiliului Facultății de Litere  

19 septembrie 2022 
 

Încheiat astăzi, 19 septembrie a.c., în ședința Consiliului Profesoral al Facultății de Litere, 
Universitatea din București. La ședință participă 29 de membri (dintre care 5 studenți).  
   
Ordinea de zi a ședinței: 

1. Discuție și vot referitor la desfășurarea activităților didactice în anul universitar 2022-2023, în 
funcție de procentele permise de ARACIS pentru diversele programe de studii ale Facultății de 
Litere și cicluri de învățământ 
2. Avizarea, prin vot, a posturilor scoase la concurs și a rutelor de promovare pentru anul 
universitar 2022-2023  
3. Avizarea, prin vot, a modificărilor din planurile de învățământ  
4. Informare referitoare la situația admiterii la programele de licență și de masterat ale Facultății 
de Litere 
5. Informare referitoare la orarul semestrului I al anului universitar 2022-2023 
6. Informare referitoare la cursurile opționale de la programul de licență LLR-LLS 
7. Informare referitoare la zilele administrative (3-5 octombrie 2022) și la organizarea 
ceremoniilor de deschidere  
8. Informare referitoare la colocviul anual al Departamentului de Științe ale Comunicării (6-7 
octombrie 2022) 
9. Diverse 
 
 
1. Discuție și vot referitor la desfășurarea activităților didactice în anul universitar 2022-

2023, în funcție de procentele permise de ARACIS pentru diversele programe de studii 
ale Facultății de Litere și cicluri de învățământ 

 
         Doamna Decan, conf. univ. dr. Cristina Bogdan, deschide ședința cu prezentarea normelor 
transmise de ARACIS cu privire la ponderea activităților on-line, avansând următoarea propunere 
de organizare a activității didactice în sistem on-line, la Facultatea de Litere:   
 

- anii I și al II-lea licență și I și al II-lea master: 14 decembrie - 21 martie,  
- anul al III-lea licență: 19 decembrie - 17 martie, 
- SE și Etnologie vor intra în on-line cu anii I și al II-lea licență de pe 20 decembrie până 

pe 16 martie,  
- anul al II-lea SE și Etnologie:  22 decembrie -14 martie. 

 
       Propunerea este supusă la vot și adoptată cu 28 de voturi pentru și o abținere.  
 
2. Avizarea, prin vot, a posturilor scoase la concurs și a rutelor de promovare pentru 
anul universitar 2022-2023  
 



În continuare, directorii de departamente dau citire propunerilor de scoatere la concurs a 
unor posturi didactice:  Studii Literare, 1 post de asistent (perioadă determinată); Şcoala Doctorală 
„Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu”, 1 post de lector (perioadă determinată) și 1 post de profesor 
(rută de promovare), Științe Administrative, 1 post de lector (perioadă nedeterminată) și 1 post de 
conferențiar (rută de promovare), Științele Comunicării, 1 post de asistent (perioadă determinată). 

Propunerile sunt acceptate cu unanimitate. 
 
3. Avizarea, prin vot, a modificărilor din planurile de învățământ  
 
Directorii de departamente prezintă modificările operate în planurile de învățământ:  
 

-  Masterat „Lingvistică teoretică și aplicată”, înlocuirea cursului „Retorica textului 
beletristic”, anul al II-lea, semestrul al II-lea (2 ore / săptămână, 5 credite), cu „Stilistica 
azi – direcții, metode, aplicații didactice”;  

 
- Introducerea unui curs facultativ  (14 prelegeri, 3 credite), la anul al II-lea, semestrul al II-

lea, deschis și studenților CIVIS/ERASMUS: „Negation in Romanian: morphology, 
syntax, semantics”;  
 

- Masterat DDF, anul al II-lea, semestrul al III-lea, în urma pensionării dl prof. univ. dr. 
Liviu Groza, cursul „Didactica comunicării orale” a fost preluat de lector univ. dr. Andrea 
Ghiță; în locul cursului „Dezvoltarea abilităților de comunicare”, care avea unele 
suprapuneri cu noul curs preluat,  dna Andrea Ghiță a propus cursul „Evaluarea sumativă 
și formativă – tehnici și strategii”;  pentru a se echilibra raportul dintre cursurile și 
seminarele din semestrul al IV-lea, seminarul „Didactica literaturii mondiale” a fost 
transformat în curs; 

 
- La Studii Culturale,  anul al II-lea,  s-au inversat denumirile cursurilor 

„Antropologie vizuală” din sem. I cu „Antropologia spațiilor virtuale” din 
semestrul II, păstrându-se același nr. de ore și de credite; 
 

- La programul de masterat „Teoria și practica imaginii”, se solicită schimbarea 
denumirii cursului „Comunicare vizuală” (anul II, sem. II) în „Memorie, sens, 
mediologie”, cea a cursului „Comunicare vizuală. Documentare-cercetare pe teren, 
lucrări de specialitate şi articole” (anul II, sem. II) în „Memorie, sens, mediologie. 
Documentare-cercetare pe teren, lucrări de specialitate şi articole”. 
 

- programul CRP licență IF aferent promoției 2022-2025 (reconfigurat în urma 
recomandărilor primite în cadrul vizitei ARACIS), cu actualizarea planurilor de învățământ 
ale aceluiași program de studii, pentru promoțiile 2021-2024 și 2020 -2023: modificări la 
nivelul numărului de semestre alocate disciplinelor facultative: limbi străine și educație 
fizică - a căror pondere scade în acord cu numărul studenților care au optat anual pentru 
aceste discipline;  
 



- Programul de studii universitare de licență „Asistență managerială și administrativă”, 
promoția 2021-2022: disciplina „Educație fizică” – facultativ, semestrul 3, 2ECTS, se 
elimină 

- Programul de master „Managementul Informației și al Documentelor”, promoția 2022- 
- 2024: disciplina „Legislație în administrația publică” ( 2 ore curs+ 1 oră seminar), 

obligatorie, 5 ECTS din anul I , semestrul 1, se înlocuiește cu disciplina „Sisteme 
administrative comparate” ( 2 ore curs+ 1 oră seminar), obligatorie, 5 ECTS, conform 
standardelor ARACIS. 

 
Propunerile de modificare sunt acceptate în unanimitate.  
 

4. Informare referitoare la situația admiterii la programele de licență și de masterat 
ale Facultății de Litere 

 
Domnul prodecan Cristian Moroianu face o scurtă prezentare a numărului de studenți declarați 

admiși la Facultatea de Litere, după sesiunea din septembrie, pe programe  de studii, pentru ciclul 
de licență. În continuare, doamna prodecan Oana Fotache Dubălaru prezintă situația admiterii la 
masterate.  

 
5. Informare referitoare la orarul semestrului I al anului universitar 2022-2023 

 
Doamna conf. dr. Oana Fotache Dubălaru rămâne la cuvânt pentru o serie de informații care 

privesc întocmirea orarelor pentru semestrul I al anului academic 2022 – 2023. Doamna prodecan 
solicită transmiterea unor schițe de orare până pe 26 septembrie, pledând pentru optimizarea 
utilizării spațiilor de curs.  

 
6. Informare referitoare la cursurile opționale de la programul de licență LLR-LLS 
 

Doamna prodecan Oana Fotache Dubălaru anunță deschiderea înscrierilor pentru cursurile 
opționale de la LLR-LLS, precum și calendarul acestor înscrieri. 
 

7. Informare referitoare la zilele administrative (3-5 octombrie 2022) și la organizarea 
ceremoniilor de deschidere  

 
Doamna Decan anunță intervalul destinat aspectelor administrative: 3-5 octombrie, prima zi 

de cursuri: 6 octombrie și adresează directorilor de departamente rugămintea de a trimite către 
Decanat lista coordonatorilor de an, până pe 26 septembrie. 

 
8. Informare referitoare la colocviul anual al Departamentului de Științe ale 

Comunicării (6-7 octombrie 2022), prefațat de conferința profesorului David Le 
Breton (15 septembrie 2022) 
 

Doamna Decan face o scurtă prezentare a colocviului anual de Științe ale Comunicării, care a 
debutat pe 15 septembrie cu o conferință a unui invitat din străinătate: prof. David Le Breton și va 
continua pe 6 și 7 octombrie a.c.  



 
      9. Diverse 
 

Doamna Decan, conf.univ. dr. Cristina Bogdan, solicită acordul membrilor Consiliului 
pentru ca doamna asist. univ. dr. Raluca Levonian să susțină cursuri în anul universitar 2022 - 
2023 la Universitatea „Ovidius” din Constanța, în calitate de colaborator extern. Propunerea este 
validată cu unanimitate. 
 

Doamna Decan, conf. dr. Cristina Bogdan, solicită acordul membrilor Consiliului pentru 
ca domnul asist. univ. drd. Bogdan Dumitru să primească un spor salarial în cuantum de 1400 de 
lei, în perioada 01.10. 2022 – 30. 09. 2023, pentru activitatea de coordonare a Centrului ID - 
IFR. Propunerea este validată cu unanimitate. 
 
 

Doamna Decan solicită un vot cu privire la destinația unui spațiu situat la subsolul Facultății 
de Litere, în care a funcționat un centru de copiere. Toți membrii Consiliului se pronunță în 
favoarea recuperării acestui spațiu pentru circuitul didactic. 
 

Domnul student Ștefan Lacataș intervine la cuvânt pentru a enumera activitățile studențești 
inițiate de organizațiile de profil la începutul anului universitar.  
 

Doamna Decan declară ședința închisă. 

      

 

Întocmit de conf. univ. dr. Gabriela Biriș 

 

 
 

 


