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Proces-verbal 
al ședinței Consiliului Facultății de Litere 

5 decembrie 2022 
  
Încheiat astăzi, 5 decembrie a.c., în ședința Consiliului Facultății de Litere, Universitatea din 

București. La ședință participă 27 de membri.   
 
Ordinea de zi: 
1. Vot pentru validarea comisiilor de verificare a standardelor și a comisiilor de concurs, pentru 
semestrul I al anului universitar 2022-2023; 
2. Vot pentru validarea rutelor de promovare, pe care FL le deschide, pentru perioada 2023-2025; 
3. Vot pentru validarea comisiei care va analiza candidaturile, în vederea obținerii gradațiilor de merit, 
în Departamentul de Studii Literare (prin vacantarea a 2 gradații, în urma pensionării profesorilor Ion 
Bogdan Lefter și Liviu Papadima); 
4. Vot pentru validarea alegerilor studențești (pentru Senat și Consiliul Facultății de Litere); 
5. Vot pentru formularul de evaluare a cadrelor didactice de către studenți (varianta simplificată și 
unificată pentru toate Departamentele FL); 
6. Discuție și vot pentru modalitățile de finalizare a studiilor (licență și masterat) și pentru sesiunile 
dedicate acestora (în prezent avem 3, numărul maxim indicat este 2); 
7. Informare despre numărul 4 al Newsletter-ului de cercetare științifică; 
8. Informare despre sărbătorirea AMA, la 30 de ani de existență; 
9. Diverse. 
 

Doamna Decan, conf. dr. Cristina Bogdan, solicită votul membrilor Consiliului pentru validarea 
comisiilor de verificare a standardelor și a comisiilor de concurs, pentru semestrul I al anului universitar 
2022-2023. Componența comisiilor este următoarea:  

 
1) pentru postul de asistent (Filologie, Studii literare), perioadă determinată, poziția 40   

 
Comisia de concurs      
Preşedinte:      
Prof. univ. dr. Vasilescu Mircea – Universitatea din București, director departament 
Membri:      
Prof. univ. dr. Pârvulescu Ioana - Universitatea din București  
Conf. univ. dr. Ardeleanu Gheorghe - Universitatea din București  
Conf. univ. dr. Cernat Paul – Universitatea din București  
Lector univ. dr. Ciotloș Cosmin - Universitatea din București 
 
Comisia de soluţionare a contestaţiilor:      
Prof. univ. dr. Dobrescu Caius – Universitatea din București 
Conf. univ. dr. Mihăilescu Gabriel – Universitatea din București 
Lector univ. dr. Firică Ștefan – Universitatea din București 
 
Membri supleanţi pentru comisia de concurs şi comisia de contestaţii:      
Conf. univ. dr. Voncu Răzvan – Universitatea din București 
Lector univ. dr. Dima Cristina-Ioana – Universitatea din București 
Lector univ. dr. Popa Mădălina Catrinel - Universitatea din București 
 
Comisia de verificare a standardelor minimale, domeniul Filologie: 
Prof. univ.dr. Dubălaru Oana Anca  
Conf. univ. dr. Răduță Magdalena Doina  
Lector univ. dr. Tănase Bogdan  
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2) pentru postul de lector (Științe administrative), poziția 5  
 
Comisia de concurs      
Preşedinte: prof.univ.dr. Iucu Bumbu Oana Simona, director Departamentul de Științe Administrative, 
Facultatea de Litere, Universitatea din București 
Membri:      
Prof. univ. dr. Tîrziman Elena - Universitatea din București 
Prof. univ. dr. Enache Ionel - Universitatea din București 
Lector univ. dr. Dumitrache Mihail - Universitatea din București  
C.S. I. dr. Alexandru Adriana – ICI București 
 
Comisia de soluţionare a contestaţiilor:      
Prof. univ. dr. Platis – Iordache Magdalena - Universitatea din București 
Prof. univ. dr. Crăciun Alexandra Florina- Universitatea din București 
C.S.III dr. Ianculescu Marilena – ICI București 
 
Membri supleanţi pentru comisia de concurs şi comisia de contestaţii:      
Prof. univ. dr. Moroianu Cristian - Universitatea din București 
Lector univ. dr. Băran Gabriela - Universitatea din București  
C.S.I. dr. Neagu Gabriel – ICI București 
 
Comisia de verificare a standardelor minimale pentru domeniul Științe administrative: 
Conf.univ.dr. Popescu Cristina  
Lector univ.dr. Vasiloiu Ioana - Universitatea din București 
Lector univ.dr. Jurubița Gabriela - Universitatea din București 
 
Cele două propuneri de comisii sunt validate în unanimitate.  

 
Doamna Decan, conf. dr. Cristina Bogdan, solicită votul membrilor Consiliului pentru validarea 

rutelor de promovare pe care Facultatea de Litere le deschide pentru perioada 2023-2025: o rută de 
promovare de la lector la conferențiar pentru dna. Ioana Vasiloiu (Departamentul de Științe 
administrative) și o rută de promovare de la conferențiar la profesor pentru dna. Laura Mesina (CESI / 
SD-SITT). Propunerea este validată în unanimitate.  
 

Doamna Decan, conf. dr. Cristina Bogdan, solicită votul membrilor Consiliului pentru validarea 
comisiei care va analiza candidaturile, în vederea obținerii gradațiilor de merit, în Departamentul de 
Studii Literare (prin vacantarea a două gradații, în urma pensionării profesorilor Ion Bogdan Lefter și 
Liviu Papadima). Componența comisiei este următoarea: prof. dr. Mircea Vasilescu, conf. dr. Elena 
Ionescu, prof. dr. Caius Dobrescu, conf. dr. Gabriel Mihăilescu, conf. dr. George Ardeleanu. Propunerea 
este validată în unanimitate. 

 
Domnul profesor George Ardeleanu solicită clarificarea perioadei de raportare a activității 

avute în vedere pentru acordarea gradațiilor de merit. La sugestia doamnei prodecan Mihaela Cristescu, 
de a se evalua similar perioadei cuprinse în rapoartele de cercetare științifică, se decide raportarea pentru 
ultimii 5 ani calendaristici (2018-2022).   

 
Doamna Decan, conf. dr. Cristina Bogdan, solicită votul membrilor Consiliului pentru validarea 

alegerilor studențești (pentru Senat și Consiliul Facultății de Litere). Reprezentații aleși pentru Consiliul 
Facultății de Litere sunt: Robert Manea (anul I), Vlad George Mocanu (anul I), Diana Daria Roznovan 
(anul II), Elena Andreea Bărbulescu (master). Reprezentanții aleși pentru Senatul UB sunt: Ștefan-
Marius Lacataș și Diana Daria Roznovan. Propunerea este validată în unanimitate.  
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Doamna Decan, conf. dr. Cristina Bogdan, solicită votul membrilor Consiliului pentru 
formularul de evaluare a cadrelor didactice de către studenți (varianta simplificată și unificată pentru 
toate Departamentele Facultății de Litere). Doamna prodecan Mihaela Cristescu prezintă noua variantă 
a formularului și modalitatea de distribuire, respectiv de colectare a datelor. Formularul va fi distribuit 
în ultimele două săptămâni de activitate didactică (în cazul semestrului I al acestui an universitar, în 
perioada 9-22 ianuarie). Departamentele decid dacă vor colecta evaluările realizate de studenți fizic sau 
online. În urma sugestiilor propuse de membrii Consiliului (dna conf. dr. Elena Ionescu, dl conf.dr. 
George Ardeleanu, dna prof. dr. Rodica Zafiu, dna conf. dr. Cristina Popescu, dl Ștefan-Marius 
Lacataș), se definitivează formularul de evaluare. Formularul de evaluare a cadrelor didactice de către 
studenți este validat, fiind exprimate doar două abțineri.  

 
Doamna Decan, conf. dr. Cristina Bogdan, propune discutarea și votul membrilor Consiliului 

pentru modalitățile de finalizare a studiilor (licență și masterat) și pentru sesiunile dedicate acestora. 
Domnul prodecan Cristian Moroianu susține că formula actuală de finalizare a studiilor de licență e 
adecvată, probele scrise fiind redundante în condițiile în care cunoștințele sunt verificate pe parcursul 
anilor de studii. Doamna prof. dr. Oana Iucu menționează că la secția AMA finalizarea studiilor se 
realizează printr-o probă scrisă, nu prin lucrare de licență. În legătură cu posibilitatea eliminării uneia 
dintre sesiunile de licență, domnul prodecan Cristian Moroianu apreciază că, din anul universitar 
următor (2023-2024), se poate renunța la sesiunea din februarie. Se propune eliminarea sesiunii din 
februarie (păstrarea sesiunilor de licență din iunie și septembrie) și lucrarea de licență ca unică 
modalitate de finalizare a studiilor de licență pentru programele de studii LLR-LLS și LUC. Propunerea 
pentru eliminarea sesiunii din februarie (începând cu anul universitar următor) este validată, fiind  
înregistrate doar 2 voturi împotrivă; propunerea de păstrare a lucrării de licență ca unică modalitate de 
finalizare a studiilor de licență pentru programele de studii LLR-LLS și LUC este validată, fiind 
înregistrate o abținere și un vot împotrivă.  

 
Doamna prodecan Laura Marin reamintește că se pregătește numărul 4 al Newsletter-ului de 

cercetare științifică și reia apelul pentru ca informațiile să fie trimise la timp, încât newsletter-ul să poată 
fi trimis înainte de începerea vacanței de iarnă. 

 
Doamna decan Cristina Bogdan o invită pe doamna prof. dr. Oana Iucu să prezinte evenimentele 

legate de sărbătorirea AMA, la 30 de ani de existență: va avea loc o întâlnire la Sala de Lectură a 
Facultății, în data de 12 decembrie, la ora 12, prilej cu care se va lansa și un volum aniversar.  

 
Diverse 
Doamna decan Cristina Bogdan reia invitația de participare la serbarea de Crăciun, în data de 

15 decembrie, de la ora 18, în Sala de Lectură a Facultății. 
Doamna prof. dr. Oana Fotache Dubălaru anunță o întâlnire a membrilor Școlii Doctorale 

Litere, în ziua de joi, 15 decembrie, de la ora 17. 
Domnul Ștefan-Marius Lacataș lansează o invitație a Asociației Studenților de la Facultatea de 

Litere la un târg caritabil de Crăciun, în data de 6 decembrie, de la ora 19, pentru susținerea financiară 
a unui caz umanitar. 

Doamna conf. dr. Cristina Popescu solicită o clarificare privind modul de organizare a evaluării 
în cazul verificărilor sau colocviilor din pre-sesiune, când activitatea didactică se realizează online. 
Doamna decan Cristina Bogdan reamintește că toate evaluările, atât cele din pre-sesiune, cât și cele din 
sesiune, trebuie susținute fizic, în facultate (cu excepția cazurilor în care a fost anunțată de la început, 
în fișa disciplinei, o evaluare pe baza unor referate, portofolii etc.). Doamna decan Cristina Bogdan, 
doamna prodecan Oana Fotache Dubălaru, doamna conf.dr. Cristina Popescu menționează problemele 
de organizare pe care le ridică perioada respectivă. Doamna decan Cristina Bogdan afirmă că profesorii 
pot desfășura cursurile la facultate, dar în format hibrid, încât toți studenții să aibă acces la cursuri.    

 
Doamna Decan declară ședința închisă. 
 

Întocmit de conf. dr. Mihaela-Viorica Constantinescu 


