
 
Proces-verbal 

al ședinței Consiliului Facultății de Litere  
7 noiembrie 2022 

 
 

Încheiat astăzi, 7 noiembrie a.c., în ședința Consiliului Facultății de Litere, Universitatea 
din București. La ședință participă 27 de membri (dintre care 3 studenți).  
   
Ordinea de zi a ședinței: 

1. Vot pentru demararea formalităților în vederea acordării titlului de Profesor 
emerit profesorilor Liviu Papadima, Ion Bogdan Lefter și Liviu Groza 
2. Vot pentru validarea rezultatelor alegerilor studențești 
3. Vot pentru validarea rezultatelor alegerilor pentru desemnarea reprezentanților în Consiliul 
Facultății de Litere, în Senatul Universității din București și în Consiliul Școlii Doctorale Litere 
4. Prezentarea Newsletter-ului referitor la rezultatele cercetării științifice și la diseminarea lor 
5. Discuție despre Colocviul național Litere 160 (calendarul evenimentului, direcții, comitet 
organizatoric și științific) 
6. Discuție referitoare la evaluarea cadrelor didactice (de către studenți, colegială și de 
management) și la viitorul raport de autoevaluare al Facultății de Litere 
7. Propuneri și vot pentru validarea noilor reprezentanți ERASMUS și CIVIS la nivelul Facultății 
de Litere 
8. Diverse 
 

Doamna Decan deschide ședința cu propunerea de a acordare a titlului de Profesor emerit 
următoarelor cadre didactice: prof. dr. Liviu Papadima, prof. dr. Ion Bogdan Lefter și prof. dr. 
Liviu Groza. Propunerea este acceptată cu 27 de voturi.  

În continuare, se supun la vot, în scopul validării, rezultatele înregistrate la alegerile 
studențești, la alegerile organizate pentru desemnarea reprezentanților în Consiliul Facultății de 
Litere și în Senatul Universității din București, precum și cele pentru Consiliul Școlii Doctorale 
Litere. Sunt validați cu 27 de voturi reprezentanții în Consiliul Facultății de Litere: conf. dr. 
Gheorghe Ardelean, lector dr. Cosmin Ciotloș și asist. dr. Constantin Emil Bucur, noul membru al 
Consiliului Școlii Doctorale Litere: prof. dr. Mircea Vasilescu, reprezentantul în Senatul 
Universității din București: conf. dr. Oana Fotache și reprezentanții studenților în Consiliul 
Facultății de Litere:  Ștefan Lacataș (anul II) și Ana-Maria Stoica (anul III) . 

 
Ia cuvântul doamna prodecan responsabilă de coordonarea activității științifice, lector dr. Laura 

Marin, pentru o informare asupra unui nou număr din Newsletter. Sunt evidențiate formula grafică 
îmbunătățită, sumarul mai bogat, precum și ușoara inegalitate între informațiile transmise de către 
departamente. 

 
Doamna Decan revine la cuvânt pentru detalii privind organizarea Colocviului național 

Litere 160 de anul viitor, gândit ca o repoziționare a Facultății de Litere în cadrul filologic 
general din România, cu trei coordonate majore: parcurs istoric, personalități și direcții de 
cercetare bucureștene.  



 
Este invitată la cuvânt dna asist. dr. Mihaela Cristescu, prodecan cu asigurarea calității, care 

punctează principalele elemente ale procesului de evaluare instituțională: autoevaluarea fiecărui 
cadru didactic, evaluările realizate de studenți cu privire la activitatea cadrelor didactice, evaluările 
colegiale și evaluările directorilor de departamente (care se bazează pe primele două categorii). Se 
comunică termenul de predare al acestor evaluări către Universitate: 3 feb. 2023. Totodată, se 
precizează că există un nou document: Anexa 12, care va conține o sinteză întocmită la nivel de 
facultate, cu privire la întregul proces de evaluare.  

 

Doamna Decan ia cuvântul din nou pentru a supune la vot candidatura dlui conf. dr. Adrian 
Stoicescu pentru poziția de coordonator Erasmus al Facultății de Litere. Propunerea este validată 
cu unanimitate. În același timp, li se solicită membrilor Consiliului să se pronunțe prin vot cu 
privire la desemnarea unui nou responsabil Erasmus - Civis pentru Școala Doctorală „Spațiu, 
Imagine, Text, Teritoriu”/CESI, în persoana dnei lector dr. Alina-Gabriela Mihalache, propunerea 
fiind validată cu unanimitate.  

În continuare, doamna conf. dr. Cristina Bogdan solicită un vot cu privire la propunerea de 
a se permite susținerea unor cursuri de către asistenți universitari cu incontestabile performanțe 
profesionale: dr. Minodora Bucur, dr. Oana Preda, dr. Emil Bucur, drd Bogdan Dumitru, dr. 
Mădălina Tăbăcitu, dr. Laura Dumitrescu. Toate personale sunt acceptate unanim. 

Doamna Decan supune la vot cererea de acordare a unei burse extracurriculare, din 
veniturile extrabugetare ale Centrului de Excelență în Studiul Imaginii, pentru perioada 1 ianuarie 
– 31 iulie 2023, doctorandei BUHUȘ P. DIANA-VALERICA, anul I, Şcoala Doctorală „Spaţiu, 
Imagine, Text, Teritoriu, în cuantum de 500 de lei/lună, pentru activitatea din on-line a Centrului.  
 Cererea este acceptată cu unanimitate.  

 

Doamna Decan declară ședința închisă. 

    

Întocmit de conf. univ. dr. Gabriela Biriș 

 

 


