
 
Proces-verbal 

al ședinței Consiliului Facultății de Litere  
30 ianuarie 2023 

 
 

Încheiat astăzi, 30 ianuarie a.c., în ședința Consiliului Facultății de Litere, Universitatea 
din București, care s-a desfășurat on-line, prin intermediul aplicației Google Meet. La ședință 
participă 28 de membri (dintre care 7 studenți).  
   
Ordinea de zi a ședinței: 

1. Prezentarea raportului decanului FL pentru anul calendaristic 2022 
2. Prezentarea și votarea Planului operațional al FL pentru anul calendaristic 2023 
3. Discuție și vot referitor la desfășurarea orelor (online sau fizic) în primele 3 săptămâni din 
semestrul al II-lea 
4. Discuție și vot referitor la susținerea examenelor de finalizare a studiilor (licență și disertație), 
în absența unui număr minim de 3 candidați 
5. Informare referitoare la vizita ARACIS pentru programul de licență CRP-IFR 
6. Informare privitoare la CIVIS 2 
7. Diverse 
 

Doamna Decan, conf. dr. Cristina Bogdan, deschide ședința cu precizarea că Ordinea de zi 
anunțată va suferi o modificare, raportul pentru anul calendaristic 2022 și Planul operațional 
pentru 2023 devenind puncte finale de discuție în ședința de azi. 

1. Discuție și vot referitor la desfășurarea orelor (online sau fizic) în primele 3 săptămâni 
din semestrul al II-lea 

 

Doamna Decan, conf. dr. Cristina Bogdan, continuă intervenția cu solicitarea de a se formula 
puncte de vedere privitoare la modul de desfășurare a cursurilor în primele trei săptămâni din 
semestrul al doilea, menționând că există și un sondaj realizat în rândul studenților, care a vizat 
acest aspect. Doamna prof. dr. Oana Fotache Dubălaru intervine la cuvânt cu mențiunea că 
formatul fizic al cursurilor de la Școala Doctorală Litere poate fi un argument pentru o abordare 
diferențiată a modului de lucru pentru diversele programe de studii ale Facultății de Litere. Domnul 
student Ștefan Lacataș este invitat să prezinte rezultatele sondajului menționat anterior și opiniile 
înregistrate printre studenți. Opiniile studenților înclină covârșitor balanța în favoarea respectării 
deciziei luate în Consiliul FL din luna septembrie 2022. Pe marginea aceluiași subiect, iau cuvântul 
dna prof. dr. Andra Vasilescu, dna lector dr. Cristina Dima, dl prof. dr. Cristian Moroianu, dl conf. 
dr. Adrian Stoicescu. Dna decan, conf. dr. Cristina Bogdan, insistă pentru a se găsi o formulă care 
să nu fragmenteze facultatea, toate programele de studii și toate departamentele să adopte aceeași 
rezoluție, pentru a nu se crea nemulțumiri nici în rândul profesorilor, nici în rândul studenților. Se 
supune la vot și se înregistrează următoarele rezultate: 4 abțineri, 6 voturi în favoarea desfășurării 
fizice a cursurilor și 18 voturi pentru formatul on-line. 



2. Discuție și vot referitor la susținerea examenelor de finalizare a studiilor (licență și 
disertație), în absența unui număr minim de 3 candidați 

 

Doamna Decan supune dezbaterii formula susținerii examenelor de finalizare a studiilor  în 
situații cu mai puțin de trei candidați. Intervin la cuvânt dl conf. dr. Adrian Stoicescu, dna conf. 
dr. Camelia Ușurelu, dl prof. dr. Cristian Moroianu și dl prof. dr. Andrei Șiperco, care invocă 
diferite situații de examinare cu care s-au întâlnit de-a lungul timpului. În urma votului, toți 
membrii Consiliului Facultății de Litere se pronunță în favoarea susținerii examenelor și cu un 
număr de studenți mai mic de trei studenți, cu atât mai mult cu cât sesiunea de examinare din luna 
februarie va fi înlăturată începând cu anul universitar 2023-2024. 

3. Informare referitoare la vizita ARACIS pentru programul de licență CRP-IFR 
 

Doamna Decan prezintă o sinteză a rezultatelor vizitei ARACIS pentru programul CRP-IFR, 
punctând aspectele care necesită îmbunătățiri: numărul mic de cadre didactice titulare (raportat la 
numărul de studenți și de cadre didactice asociate), fapt care nu a permis creșterea cifrei de 
școlarizare de la 75 la 100. Totodată, doamna conf. dr. Cristina Bogdan adresează mulțumiri 
domnului asistent drd. Bogdan Dumitru, care se ocupă de reașezarea acestui program de studii pe 
baze noi, precum și dnei prof. dr. Alexandra Crăciun, directoarea Departamentului de Științe ale 
Comunicării, care a sprijinit întocmirea documentelor necesare evaluării ARACIS. 

4. Informare privitoare la CIVIS 2 
 

Pentru o informare privitoare la ședința de bilanț prilejuită de închiderea CIVIS 1 și 
deschiderea CIVIS 2, este invitat să ia cuvântul dl conf. dr. Adrian Stoicescu, care punctează 
oportunitățile de studiu și de cercetare ale programului în curs: workshop-uri și școli de vară 
destinate studenților, apeluri pentru microproiecte, o infrastructură comună de cercetare etc., 
precum și fluxul deficitar de informații înregistrat în timpul derulării CIVIS 1.  

5. Diverse 

În vederea inițierii procedurilor pentru evaluarea ARACIS pentru programul de licență de 
Studii Europene, este necesar ca membrii Consiliului Facultății de Litere să se pronunțe prin vot. 
Se înregistrează unanimitate pentru demararea procedurilor de evaluare.  

În continuare, dl student Ștefan Lacataș prezintă câteva dintre activitățile în care se vor implica 
studenții din ASLUB în perioada următoare: Caravana Literelor, Zilele Porților Deschise etc. 

Doamna Decan supune la vot cererea dnei profesor dr. Oana Iucu, directoarea Departamentului 
de Științe Administrative, de a susține cursuri în cadrul SNSPA, în semestrul al doilea al anului 
universitar în curs. Cererea este acceptată de către toți membrii Consiliului FL. 

Doamna Decan proiectează cele mai importante aspecte ale raportului de evaluare pentru anul 
calendaristic 2022, oferind cuvântul și domnului Marcel Mițoi, administratorul-șef al Facultății de 
Litere, pentru detaliile de ordin financiar. Completările la Planul operațional pentru 2023 includ o 
serie de activități și evenimente: organizarea colocviului Litere 160 și a unor întâlniri cu 



personalități din domeniile de cercetare ale diferitelor departamente ale Facultății de Litere, 
dezvoltarea de noi parteneriate pentru practica studențească, întocmirea unor ghiduri cu 
publicațiile științifice indexate, susținerea unor cursuri în limba engleză destinate studenților 
internaționali, întocmirea unei baze de date cu alumnii diverselor programe de studii din facultate 
etc. Planul operațional este validat cu unanimitate. 

În continuare, aflată la închiderea rutei de promovare, dna conf. dr. Isabela Nedelcu, 
directoarea Departamentului de Lingvistică, face o sinteză a activității didactice și de cercetare din 
ultima perioadă, supunând la vot portofoliul prezentat, care este aprobat cu majoritate.  

Doamna Decan declară ședința închisă. 

      

Întocmit de conf. univ. dr. Gabriela Biriș 
 


