
 

 
1 

Facultatea de Litere 
 

 

Raportul decanului Facultății de Litere pentru anul 2022,  

urmărind obiectivele din Planul operațional pentru anul 20221 
 

 

 

Nr. 

crt. 

Obiective plan 

operațional  

(și 

corespondența 

cu obiectivele 

din planul 

strategic al 

facultății) 

Activități/acțiuni 

 

Responsabil Rezultate obținute. Stadiul realizării 

(și comentarii) 

Termenul 

(stabilit 

inițial) 

1.  Analiza situației 

diverselor 

programe de 

studii de licență 

și de masterat, în 

privința 

fluctuației 

numărului de 

admiși de la un 

an la altul și a 

retenției de-a 

lungul ciclului de 

studii de 3 ani, în 

vederea găsirii 

Discuții cu responsabilii de programe 

de licență și de masterat aflate în 

dificultate în acest moment 

Cristina Bogdan 

Oana Fotache 

Cristian 

Moroianu 

Gabriela Dena 

(secretar-șef) 

Îndeplinit 

 

În urma consultărilor, s-a decis organizarea 

Caravanei Literelor în licee din București și 

din țară, în perioada 4-15 aprilie 2022 (la 

Caravană au participat studenți și profesori 

din diverse departamente ale Facultății de 

Litere, pentru a prezenta oferta educațională 

pe programe de studii) 

 

 

 

 

 

 

Martie, 

aprilie, mai 

2022 

                                                           
1 Model creat în baza Strategiei Universității din București: https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2020/11/Strategia-de-dezvoltare-a-UB.pdf 

https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2020/11/Strategia-de-dezvoltare-a-UB.pdf
https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2020/11/Strategia-de-dezvoltare-a-UB.pdf
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unor soluții 

pentru creșterea 

atractivității 

programelor 

deficitare   

S-au organizat vizite ghidate pentru grupuri de 

liceeni din București și din alte orașe din 

provincie în Facultatea de Litere (coordonator: 

asist. drd. Bogdan Dumitru) 

2.  Intensificarea 

legăturilor cu 

învățământul 

preuniversitar de 

profil (profesori 

de limba și 

literatura 

română, elevi de 

liceu), prin 

stabilirea unor 

acțiuni comune 

(mese rotunde cu 

profesorii din 

învățământul 

preuniversitar, 

întâlniri între 

profesorii din 

facultate și 

liceeni etc) 

Dezbateri cu profesori din 

învățământul universitar și 

preuniversitar, referitoare la 

provocările, dificultățile și reușitele în 

predarea literaturii române în liceu; 

 

 

Receptarea noului DOOM dinspre 

învățământul preuniversitar și reacția 

la schimbările propuse de Academie 

 

 

 

Cristian 

Moroianu 

Oana Fotache 

Florentina 

Sâmihăian 

A. Ghiță 

 

 

 

 

 

 

 

Îndeplinit 

Organizarea mai multor întâlniri cu liceeni și 

profesori din învățământul preuniversitar: 

 

Găzduirea fazei naționale a Olimpiadei 

Literatura ca Abilitate de Viață - OLAV (5-8 

mai 2022); Președinta juriului: prof. dr. Oana 

Fotache; 

 

Organizarea clubului de lectură „Cartea de 

Nisip”, 9 decembrie 2022 (Florentina 

Sâmihăian, Ioana Pârvulescu, Oana Fotache, 

Helga Oprea),  

cf. https://litere.ro/2022/12/08/clubul-de-

lectura-cartea-de-nisip-vineri-9-decembrie-

2022-ora-16-00-sala-de-lectura/;  

 

Organizarea unei întâlniri cu profesori din 

învățământul preuniversitar din Galați și 

București, 17 decembrie 2022 

(Rodica Zafiu, Simona Popescu, Florentina 

Sâmihăian, Cristina Bogdan) 

 

 

 

 

 

 

Mai 2022 

 

 

 

 

Decembrie 

2022 

 

 

 

 

 

 

Decembrie 

2022 

 

3.  Organizarea 

Olimpiadelor 

Comunicării în 

învățământul 

Construirea unui format pentru 

Olimpiadele Comunicării și 

organizarea efectivă a competiției în 

Cristina Bogdan 

Alexandra 

Crăciun  

Îndeplinit 

(cf. https://litere.ro/2022/02/15/olimpiadele-

comunicarii-2022-concurs-dedicat-

liceenilor/)  

Mai 2022 

https://litere.ro/2022/12/08/clubul-de-lectura-cartea-de-nisip-vineri-9-decembrie-2022-ora-16-00-sala-de-lectura/
https://litere.ro/2022/12/08/clubul-de-lectura-cartea-de-nisip-vineri-9-decembrie-2022-ora-16-00-sala-de-lectura/
https://litere.ro/2022/12/08/clubul-de-lectura-cartea-de-nisip-vineri-9-decembrie-2022-ora-16-00-sala-de-lectura/
https://litere.ro/2022/12/08/clubul-de-lectura-cartea-de-nisip-vineri-9-decembrie-2022-ora-16-00-sala-de-lectura/
https://litere.ro/2022/12/08/clubul-de-lectura-cartea-de-nisip-vineri-9-decembrie-2022-ora-16-00-sala-de-lectura/
https://litere.ro/2022/12/08/clubul-de-lectura-cartea-de-nisip-vineri-9-decembrie-2022-ora-16-00-sala-de-lectura/
https://litere.ro/2022/02/15/olimpiadele-comunicarii-2022-concurs-dedicat-liceenilor/
https://litere.ro/2022/02/15/olimpiadele-comunicarii-2022-concurs-dedicat-liceenilor/
https://litere.ro/2022/02/15/olimpiadele-comunicarii-2022-concurs-dedicat-liceenilor/
https://litere.ro/2022/02/15/olimpiadele-comunicarii-2022-concurs-dedicat-liceenilor/
https://litere.ro/2022/02/15/olimpiadele-comunicarii-2022-concurs-dedicat-liceenilor/
https://litere.ro/2022/02/15/olimpiadele-comunicarii-2022-concurs-dedicat-liceenilor/
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preuniversitar, 

pentru 

promovarea 

programului de 

licență de 

Comunicare și 

Relații Publice în 

rândul liceenilor 

câteva dintre cele mai importante 

licee din București 

Bogdan 

Dumitru 

(PR-ul 

facultății) 

4.  Intensificarea 

campaniilor de 

promovare a 

programelor de 

licență și de 

masterat ale 

facultății – Zilele 

Porților 

Deschise și 

Maratonul 

masteratelor 

Organizarea Zilelor Porților 

Deschise,  

11-13 aprilie 2022; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizarea Maratonului 

Masteratelor, 14 aprilie 2022 

 

Cristina Bogdan 

Cristian 

Moroianu 

Bogdan 

Dumitru 

(PR-ul 

facultății) 

 

 

Cristina Bogdan 

Cristian 

Moroianu 

Bogdan 

Dumitru 

(PR-ul 

facultății) 

Îndeplinit 

 

(cf. https://litere.ro/media/zilele-portilor-

deschise/) 

 

Pe lângă cursurile deschise pentru liceeni, au 

fost organizate și niște întâlniri destinate 

liceenilor, după cum urmează: 

 

Întâlnire cu prof. dr. Rodica Zafiu, Există un 

limbaj al tinerilor?, 11 aprilie 2022, ora 16.00, 

Sala de Lectură a Bibliotecii Facultății de 

Litere (https://meet.google.com/idq-oyoa-

qwu); 

Întâlnire cu scriitoarea Doina Ruști, O discuție 

despre mentalități și pasiuni bizare, pe 

marginea volumului „Ciudățenii amoroase din 

Bucureștiul fanariot”, 13 aprilie 2022, ora 

17.00, Sala de Lectură a Bibliotecii Facultății 

de Litere (https://meet.google.com/ybm-rqgk-

umw) 

Îndeplinit 

Aprilie 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

11 aprilie 

2022 

 

 

 

 

13 aprilie 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://litere.ro/media/zilele-portilor-deschise/
https://litere.ro/media/zilele-portilor-deschise/
https://litere.ro/media/zilele-portilor-deschise/
https://litere.ro/media/zilele-portilor-deschise/
https://meet.google.com/idq-oyoa-qwu
https://meet.google.com/idq-oyoa-qwu
https://meet.google.com/idq-oyoa-qwu
https://meet.google.com/idq-oyoa-qwu
https://meet.google.com/ybm-rqgk-umw
https://meet.google.com/ybm-rqgk-umw
https://meet.google.com/ybm-rqgk-umw
https://meet.google.com/ybm-rqgk-umw
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Organizarea unei întâlniri online 

pentru prezentarea ofertei educaționale 

a programelor de studii din aria 

studiilor europene, la UB (alături de 

colegi din Facultatea de Istorie și din 

Facultatea de Științe Politice), 15 

aprilie 2022, cf. 

https://litere.ro/2022/04/14/intalnire-

online-de-prezentare-a-ofertei-

educationale-a-programelor-de-studii-

din-aria-studiilor-europene-la-ub/; 

15 aprilie 

2022 

 

 

5.  Întocmirea unei 

baze de date cu 

angajatorii 

relevanţi pentru 

absolvenţii 

Facultății de 

Litere şi 

dezvoltarea 

relaţiei cu aceştia 

 

 Mihaela 

Cristescu 

Ioana Fruntelată 

Directorii de 

departamente; 

Șefii de 

colective; 

Directorii de 

programe 

masterale 

Parțial îndeplinit, baza de date va fi 

completată și finalizată în cursul anului 

2023 

Mai-

decembrie 

2022 

6.  Inițierea unor 

discuții cu 

directorii de 

departamente, 

responsabilii de 

colective și 

consiliile 

departamentale, 

pentru a gândi 

împreună un 

anumit echilibru 

intern al 

Sesiuni de discuții Cristina Bogdan 

Directorii de 

departamente, 

responsabilii de 

colective 

 

Îndeplinit 

 

Deschiderea a două rute de promovare: 

 

1. Departamentul de Lingvistică (de la 

postul de conferențiar la cel de 

profesor, pentru conf. dr. Isabela 

Nedelcu); 

 

2. Departamentul de Studii Literare (de 

la postul de lector la cel de 

Februarie / 

iunie / 

septembrie 

2022 

https://litere.ro/2022/04/14/intalnire-online-de-prezentare-a-ofertei-educationale-a-programelor-de-studii-din-aria-studiilor-europene-la-ub/
https://litere.ro/2022/04/14/intalnire-online-de-prezentare-a-ofertei-educationale-a-programelor-de-studii-din-aria-studiilor-europene-la-ub/
https://litere.ro/2022/04/14/intalnire-online-de-prezentare-a-ofertei-educationale-a-programelor-de-studii-din-aria-studiilor-europene-la-ub/
https://litere.ro/2022/04/14/intalnire-online-de-prezentare-a-ofertei-educationale-a-programelor-de-studii-din-aria-studiilor-europene-la-ub/
https://litere.ro/2022/04/14/intalnire-online-de-prezentare-a-ofertei-educationale-a-programelor-de-studii-din-aria-studiilor-europene-la-ub/
https://litere.ro/2022/04/14/intalnire-online-de-prezentare-a-ofertei-educationale-a-programelor-de-studii-din-aria-studiilor-europene-la-ub/
https://litere.ro/2022/04/14/intalnire-online-de-prezentare-a-ofertei-educationale-a-programelor-de-studii-din-aria-studiilor-europene-la-ub/
https://litere.ro/2022/04/14/intalnire-online-de-prezentare-a-ofertei-educationale-a-programelor-de-studii-din-aria-studiilor-europene-la-ub/
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posturilor 

(privitor la 

posturile de scos 

la concurs pentru 

anul universitar 

2022-2023) 

conferențiar, pentru lector dr. 

Cristina-Ioana Dima) 

7.  Inițierea unei 

discuții cu 

directorii de 

departamente și 

responsabilii de 

colective 

referitoare la 

colaboratorii 

externi (pentru 

anul universitar 

2022-2023) 

Sesiuni de discuții Cristina Bogdan 

Directorii de 

departamente, 

responsabilii de 

colective 

Îndeplinit Septembrie 

2022 

8.  Organizarea unor 

serii de 

manifestări 

științifice la 

nivelul fiecărui 

departament, 

după un format 

propriu 

specificului și 

istoriei acestuia, 

în vederea 

diseminării 

rezultatelor 

cercetării 

științifice dintr-

un anumit 

Colocviul internațional al 

Departamentului de Științe ale 

Comunicării, cu tema Masca: 

identitate, comunicare, contagiune, 6-

7 octombrie 2022, cf. 

https://litere.ro/2022/10/05/conferinta-

internationala-masca-identitate-

comunicare-contagiune/ (prefațat de 

conferința prof. dr. David Le Breton, 

15 septembrie 2022) 

 

 

 

 

Colocviul internațional (anual) al 

Departamentului de Lingvistică (18-

Alexandra 

Crăciun 

Cristina Bogdan 

Departamentul 

de Științe ale 

Comunicării 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabela Nedelcu, 

Îndeplinit 

 

Toate manifestările științifice înscrise în 

planul operațional au fost îndeplinite, mai 

multe detalii se pot regăsi pe site-ul FL. Ele au 

fost detaliate și în Newsletter-ele întocmite de 

lector dr. Laura Marin, prodecan FL 

 

15 

septembrie 

2022; 

 

6-7 

octombrie 

2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://litere.ro/2022/10/05/conferinta-internationala-masca-identitate-comunicare-contagiune/
https://litere.ro/2022/10/05/conferinta-internationala-masca-identitate-comunicare-contagiune/
https://litere.ro/2022/10/05/conferinta-internationala-masca-identitate-comunicare-contagiune/
https://litere.ro/2022/10/05/conferinta-internationala-masca-identitate-comunicare-contagiune/
https://litere.ro/2022/10/05/conferinta-internationala-masca-identitate-comunicare-contagiune/
https://litere.ro/2022/10/05/conferinta-internationala-masca-identitate-comunicare-contagiune/


 

 
6 

domeniu, cu 

cooptarea 

colegilor din alte 

centre 

universitare din 

țară și din 

străinătate (cu 

accent prioritar 

pe structurile 

universitare 

partenere din 

consorțiul 

CIVIS). 

19 noiembrie 2022), cf. 

https://litere.ro/2022/11/14/colocviul-

international-al-departamentului-de-

lingvistica-editia-a-xxii-a/; 

 

 

 

The 55th Annual Meeting of 

the Societas Linguistica Europaea 

(SLE 2022, 24-27 august 2022); 

organizatori: Facultatea de Litere și 

Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan 

– Al. Rosetti” al Academiei Române.  

 

 

Conferințele Centrului de Lingvistică 

Teoretică și Aplicată din Facultatea de 

Litere, cf. 

https://litere.ro/evenimente-

stiintifice/conferintele-clta/; 

 

 

Conferințele CISCOREP 

Ștefan Dorondel, „Crizele de mediu 

ale modernității, cetățenie verde și 

comunicarea științifică: perspective 

antropologice și istorice”, 28 

noiembrie 2022, cf. 

https://litere.ro/media/conferintele-

lunare-ale-departamentului-de-stiinte-

ale-comunicarii/; 

Departamentul 

de Lingvistică 

    

 

 

 

 

Departamentul 

de Lingvistică 

 

 

 

 

 

 

Departamentul 

de Lingvistică 

 

 

 

 

 

Alexandru 

Ofrim 

18-19 

noiembrie 

2022 

 

 

 

 

 

 

24-27 

august 

2022 

 

 

 

Lunar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestrial 

 

 

https://litere.ro/evenimente-stiintifice/conferintele-clta/
https://litere.ro/evenimente-stiintifice/conferintele-clta/
https://litere.ro/evenimente-stiintifice/conferintele-clta/
https://litere.ro/evenimente-stiintifice/conferintele-clta/
https://litere.ro/media/conferintele-lunare-ale-departamentului-de-stiinte-ale-comunicarii/
https://litere.ro/media/conferintele-lunare-ale-departamentului-de-stiinte-ale-comunicarii/
https://litere.ro/media/conferintele-lunare-ale-departamentului-de-stiinte-ale-comunicarii/
https://litere.ro/media/conferintele-lunare-ale-departamentului-de-stiinte-ale-comunicarii/
https://litere.ro/media/conferintele-lunare-ale-departamentului-de-stiinte-ale-comunicarii/
https://litere.ro/media/conferintele-lunare-ale-departamentului-de-stiinte-ale-comunicarii/
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9.  Organizarea unor 

evenimente 

științifice și 

culturale în 

parteneriat cu 

Muzeul Național 

al Literaturii 

Române 

 

Întâlniri, dezbateri, mese rotunde Cristina Bogdan 

Ioan Cristescu 

(directorul 

filialei BCU din 

Facultatea de 

Litere), 

Luana Stroe, 

Oana Fotache 

Florentina 

Sâmihăian 

George 

Ardeleanu 

A. Ghiță 

Îndeplinit 

Masa rotundă „Ion Creangă 185”, 10 martie 

2022, cu profesori din învățământul 

universitar și preuniversitar, cf. 

https://litere.ro/2022/03/08/masa-rotunda-ion-

creanga-185/; 

  

Colocviul național „I. L. Caragiale astăzi”, 

10-11 iunie 2022, cf. 

https://litere.ro/2022/06/07/colocviul-

national-i-l-caragiale-astazi/;  

 

Dezbaterea „Despre relieful literaturii”, în 

jurul volumului dedicat operei lui Mircea 

Cărtărescu, Harta și legenda, editori Oana 

Fotache și Cosmin Ciotloș, MNLR, 16 iunie 

2022, Facultatea de Litere, cf. 

https://litere.ro/2022/06/14/masa-rotunda-

harta-si-legenda/; 
 

 

Colocviul Marcel Proust 100, 17-18 

noiembrie 2022, cf. 

https://litere.ro/2022/11/15/colocviul-marcel-

proust-100-17-18-noiembrie-2022/; 

 

Colocviul Tudor Vianu 125, 15 decembrie 

2022, MNLR 

De-a 

lungul 

anului 

2022 

10.  Pregătirea call-

ului și începerea 

organizării unei 

conferințe trans-

Sesiuni de discuții; constituirea 

comitetului organizatoric și a 

comitetului științific 

Cristina Bogdan 

Oana Fotache 

Cristian 

Moroianu 

Îndeplinit Iunie-

septembrie 

2022 

Masa%20rotundă%20
Masa%20rotundă%20
Masa%20rotundă%20
Masa%20rotundă%20
Masa%20rotundă%20
Masa%20rotundă%20
Masa%20rotundă%20
Masa%20rotundă%20
Masa%20rotundă%20
Masa%20rotundă%20
Masa%20rotundă%20
Masa%20rotundă%20
https://litere.ro/2022/06/07/colocviul-national-i-l-caragiale-astazi/
https://litere.ro/2022/06/07/colocviul-national-i-l-caragiale-astazi/
https://litere.ro/2022/06/07/colocviul-national-i-l-caragiale-astazi/
https://litere.ro/2022/06/07/colocviul-national-i-l-caragiale-astazi/
https://litere.ro/2022/06/07/colocviul-national-i-l-caragiale-astazi/
https://litere.ro/2022/06/07/colocviul-national-i-l-caragiale-astazi/
https://litere.ro/2022/06/07/colocviul-national-i-l-caragiale-astazi/
https://litere.ro/2022/06/07/colocviul-national-i-l-caragiale-astazi/
https://litere.ro/2022/06/14/masa-rotunda-harta-si-legenda/
https://litere.ro/2022/06/14/masa-rotunda-harta-si-legenda/
https://litere.ro/2022/06/14/masa-rotunda-harta-si-legenda/
https://litere.ro/2022/06/14/masa-rotunda-harta-si-legenda/
https://litere.ro/2022/11/15/colocviul-marcel-proust-100-17-18-noiembrie-2022/
https://litere.ro/2022/11/15/colocviul-marcel-proust-100-17-18-noiembrie-2022/
https://litere.ro/2022/11/15/colocviul-marcel-proust-100-17-18-noiembrie-2022/
https://litere.ro/2022/11/15/colocviul-marcel-proust-100-17-18-noiembrie-2022/
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departamentale, 

programate 

pentru toamna 

anului 2023 (an 

în care instituția 

noastră 

împlinește 160 de 

ani de la 

înființare), care 

să fie dedicată 

istoriei și 

valorilor 

Facultății de 

Litere, ținând 

cont de toate 

domeniile și 

subdomeniile ei. 

Cătălin 

Constantin 

Laura Marin 

Mihaela 

Cristescu 

Directorii de 

departamente 

Responsabilii de 

colective 

11.  Organizarea unor 

serii de 

manifestări 

științifice pentru 

studenți, 

masteranzi, 

doctoranzi 

Flux, colocviu organizat de masteratul 

„Didactici ale disciplinelor filologice”, 

cu tema cadru „Profesorul de azi și 

cercetarea-acțiune”, 4-5 martie 2022. 

 

 

 

 

Colocviul național studențesc Best 

Letters, ediția a IX-a, 13-14 mai 2022 

(cf. https://litere.ro/2022/05/12/best-

letters-colloquia-ix/); 

 

 

 

Florentina 

Sâmihăian și  

A. Ghiță 

 

 

 

 

 

Cristina Bogdan 

Bogdan 

Dumitru 

 

 

 

 

Îndeplinit 

Toate manifestările științifice înscrise în 

planul operațional pentru anul 2022 au fost 

îndeplinite; mai multe detalii se pot regăsi pe 

site-ul FL. Ele au fost detaliate și în 

Newsletter-ele întocmite de lector dr. Laura 

Marin, prodecan FL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-14 mai 

2022 

 

 

 

 

 

 

https://litere.ro/2022/05/12/best-letters-colloquia-ix/
https://litere.ro/2022/05/12/best-letters-colloquia-ix/
https://litere.ro/2022/05/12/best-letters-colloquia-ix/
https://litere.ro/2022/05/12/best-letters-colloquia-ix/
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Colocviile dedicate doctoranzilor și 

masteranzilor, organizate de SD-SITT 

– CESI și Școala Doctorală Litere 

 

Sesiunea de studii și comunicări de 

literatură comparată, iconologie și 

ekphrastică, ediția a XIX-a (cf. 

https://litere.ro/2022/03/08/sesiunea-

de-studii-si-comunicari-de-literatura-

comparata-iconologie-si-ekphrastica-

editia-a-xix-a-13-mai-2022/); 

 

 

 

Colocviul studențesc Eurostudii, 29 

aprilie 2022, ediția a X-a, cf. 

https://litere.ro/2022/04/28/colocviul-

studentesc-de-studii-europene-

eurostudii-editia-a-x-a-29-aprilie-

2022-2/; 

 

Directorii 

Școlilor 

Doctorale 

 

Colectivul de 

Literatură 

comparată al 

Departamentului 

de Studii literare 

 

 

 

 

 

Colectivul de 

Studii europene, 

Departamentul 

de Studii 

Culturale 

 

 

 

 

 

 

Laura Marin 

Cristina Bogdan 

 

 

 

 

 

Oana Fotache 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La manifestările trecute în planul operațional, 

s-au adăugat următoarele conferințe susținute 

de profesori recunoscuți la nivel european și 

mondial: 

 

Conferința istoricului și filosofului imaginii 

Georges Didi-Huberman, în prelungirea 

ceremoniei DHC (cu tema: Hériter, 

transmettre, regarder), 24 iunie 2022; 

 

 

Conferința prof. Stephen Henighan, Școala 

Doctorală Litere, 28 octombrie 2022 

Mai 2022 

 

 

 

13 mai 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 aprilie 

2022 

https://litere.ro/2022/03/08/sesiunea-de-studii-si-comunicari-de-literatura-comparata-iconologie-si-ekphrastica-editia-a-xix-a-13-mai-2022/
https://litere.ro/2022/03/08/sesiunea-de-studii-si-comunicari-de-literatura-comparata-iconologie-si-ekphrastica-editia-a-xix-a-13-mai-2022/
https://litere.ro/2022/03/08/sesiunea-de-studii-si-comunicari-de-literatura-comparata-iconologie-si-ekphrastica-editia-a-xix-a-13-mai-2022/
https://litere.ro/2022/03/08/sesiunea-de-studii-si-comunicari-de-literatura-comparata-iconologie-si-ekphrastica-editia-a-xix-a-13-mai-2022/
https://litere.ro/2022/03/08/sesiunea-de-studii-si-comunicari-de-literatura-comparata-iconologie-si-ekphrastica-editia-a-xix-a-13-mai-2022/
https://litere.ro/2022/03/08/sesiunea-de-studii-si-comunicari-de-literatura-comparata-iconologie-si-ekphrastica-editia-a-xix-a-13-mai-2022/
https://litere.ro/2022/03/08/sesiunea-de-studii-si-comunicari-de-literatura-comparata-iconologie-si-ekphrastica-editia-a-xix-a-13-mai-2022/
https://litere.ro/2022/03/08/sesiunea-de-studii-si-comunicari-de-literatura-comparata-iconologie-si-ekphrastica-editia-a-xix-a-13-mai-2022/
https://litere.ro/2022/04/28/colocviul-studentesc-de-studii-europene-eurostudii-editia-a-x-a-29-aprilie-2022-2/
https://litere.ro/2022/04/28/colocviul-studentesc-de-studii-europene-eurostudii-editia-a-x-a-29-aprilie-2022-2/
https://litere.ro/2022/04/28/colocviul-studentesc-de-studii-europene-eurostudii-editia-a-x-a-29-aprilie-2022-2/
https://litere.ro/2022/04/28/colocviul-studentesc-de-studii-europene-eurostudii-editia-a-x-a-29-aprilie-2022-2/
https://litere.ro/2022/04/28/colocviul-studentesc-de-studii-europene-eurostudii-editia-a-x-a-29-aprilie-2022-2/
https://litere.ro/2022/04/28/colocviul-studentesc-de-studii-europene-eurostudii-editia-a-x-a-29-aprilie-2022-2/
https://litere.ro/2022/04/28/colocviul-studentesc-de-studii-europene-eurostudii-editia-a-x-a-29-aprilie-2022-2/
https://litere.ro/2022/04/28/colocviul-studentesc-de-studii-europene-eurostudii-editia-a-x-a-29-aprilie-2022-2/
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Oana Fotache 

 

(https://litere.ro/2018/05/15/conferinta-

stephen-henighan/); 

 

Conferința prof. Helena Buescu, DHC al 

Universității din București (la propunerea 

FLLS și FL), Școala Doctorală Litere, 18 

noiembrie 2022; 

 

12.  Organizarea 

lunară a unor 

evenimente cu 

caracter cultural 

(conferințe, 

discuții pe 

marginea unor 

volume recent 

apărute, lansări 

de carte, 

dezbateri, mese 

rotunde) 

Conferința susținută de scriitorul și 

profesorul emerit Mircea Cărtărescu, 

Prietenul meu Eminescu; 

 

Discuție pe marginea romanului Ioanei 

Pârvulescu, Prevestirea (Humanitas, 

2020), cf. 

https://litere.ro/2022/02/13/discutie-

pe-marginea-romanului-prevestirea/; 

 

Dezbatere pe marginea volumului 

Învățătura de minte. Eseuri despre 

educație, de Liviu Papadima (Art, 

2021), 24 februarie 2022, cf. 

https://litere.ro/media/intalniri-in-

biblioteca/; 

 

Masă rotundă pe marginea volumelor 

de corespondență ale lui N. Steinhardt, 

editate de George Ardeleanu (Polirom, 

2021, 2022), cf. 

https://litere.ro/2022/03/18/masa-

rotunda-pe-marginea-volumelor-de-

corespondenta-ale-lui-nicolae-

Cristina Bogdan 

Echipa de 

prodecani  

Bogdan 

Dumitru (PR-ul 

facultății) 

pentru toată 

seria de 

evenimente 

 

 

Îndeplinit 

Toate manifestările științifice înscrise în 

planul operațional au fost îndeplinite, mai 

multe detalii se pot regăsi pe site-ul FL 

(secțiunea Întâlniri în bibliotecă, cf. 

https://litere.ro/media/intalniri-in-biblioteca/) 

Ele au fost detaliate și în Newsletter-ele 

întocmite de lector dr. Laura Marin, prodecan 

FL 

 

15 ianuarie 

2022 

 

 

 

16 

februarie 

2022  

 

 

24 

februarie 

2022 

 

 

 

21 martie 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

https://litere.ro/2018/05/15/conferinta-stephen-henighan/
https://litere.ro/2018/05/15/conferinta-stephen-henighan/
https://litere.ro/2022/02/13/discutie-pe-marginea-romanului-prevestirea/
https://litere.ro/2022/02/13/discutie-pe-marginea-romanului-prevestirea/
https://litere.ro/2022/02/13/discutie-pe-marginea-romanului-prevestirea/
https://litere.ro/2022/02/13/discutie-pe-marginea-romanului-prevestirea/
https://litere.ro/media/intalniri-in-biblioteca/
https://litere.ro/media/intalniri-in-biblioteca/
https://litere.ro/media/intalniri-in-biblioteca/
https://litere.ro/media/intalniri-in-biblioteca/
https://litere.ro/2022/03/18/masa-rotunda-pe-marginea-volumelor-de-corespondenta-ale-lui-nicolae-steinhardt-luni-21-martie-2022-ora-17-00/
https://litere.ro/2022/03/18/masa-rotunda-pe-marginea-volumelor-de-corespondenta-ale-lui-nicolae-steinhardt-luni-21-martie-2022-ora-17-00/
https://litere.ro/2022/03/18/masa-rotunda-pe-marginea-volumelor-de-corespondenta-ale-lui-nicolae-steinhardt-luni-21-martie-2022-ora-17-00/
https://litere.ro/2022/03/18/masa-rotunda-pe-marginea-volumelor-de-corespondenta-ale-lui-nicolae-steinhardt-luni-21-martie-2022-ora-17-00/
https://litere.ro/2022/03/18/masa-rotunda-pe-marginea-volumelor-de-corespondenta-ale-lui-nicolae-steinhardt-luni-21-martie-2022-ora-17-00/
https://litere.ro/2022/03/18/masa-rotunda-pe-marginea-volumelor-de-corespondenta-ale-lui-nicolae-steinhardt-luni-21-martie-2022-ora-17-00/
https://litere.ro/2022/03/18/masa-rotunda-pe-marginea-volumelor-de-corespondenta-ale-lui-nicolae-steinhardt-luni-21-martie-2022-ora-17-00/
https://litere.ro/2022/03/18/masa-rotunda-pe-marginea-volumelor-de-corespondenta-ale-lui-nicolae-steinhardt-luni-21-martie-2022-ora-17-00/
https://litere.ro/media/intalniri-in-biblioteca/
https://litere.ro/media/intalniri-in-biblioteca/
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steinhardt-luni-21-martie-2022-ora-

17-00/; 

 

Lansarea volumului semnat de 

Catrinel Popa, Trecutul ca poveste. 

Urme, mistificări și rescrieri în 

literatură (Pro Universitaria, 2021), cf. 

https://litere.ro/2022/05/23/lansare-

de-carte-trecutul-ca-poveste/; 

 

Atelier pe marginea volumului semnat 

de Adrian Majuru, Copilăria la români 

(1850-2050). Istorie și prognoză 

(Corint, 2021), cf. 

https://litere.ro/2022/05/23/copilaria-

la-romani/;  

 

Dezbatere în jurul volumului Robul 

succesului. Viața politică a lui Victor 

Eftimiu sub șase constituții, 

de Cristian Preda (profesor dr., 

decanul Facultății de Științe Politice, 

Universitatea din București), 24 

noiembrie 2022 (Humanitas, 2022), cf. 

https://litere.ro/media/intalniri-in-

biblioteca/;   

 

Alte evenimente culturale de acest fel 

(întâlniri cu scriitori contemporani, 

lansări de carte, mese rotunde, 

dezbateri etc, cf. 

https://litere.ro/cercetare/newsletter-

litere/).  

 

 

 

25 mai 

2022 

 

 

 

 

 

26 mai 

2022 

 

 

 

 

 

24 

noiembrie 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

De-a 

lungul 

anului 

2022 

https://litere.ro/2022/03/18/masa-rotunda-pe-marginea-volumelor-de-corespondenta-ale-lui-nicolae-steinhardt-luni-21-martie-2022-ora-17-00/
https://litere.ro/2022/03/18/masa-rotunda-pe-marginea-volumelor-de-corespondenta-ale-lui-nicolae-steinhardt-luni-21-martie-2022-ora-17-00/
https://litere.ro/2022/05/23/lansare-de-carte-trecutul-ca-poveste/
https://litere.ro/2022/05/23/lansare-de-carte-trecutul-ca-poveste/
https://litere.ro/2022/05/23/lansare-de-carte-trecutul-ca-poveste/
https://litere.ro/2022/05/23/lansare-de-carte-trecutul-ca-poveste/
https://litere.ro/2022/05/23/copilaria-la-romani/
https://litere.ro/2022/05/23/copilaria-la-romani/
https://litere.ro/2022/05/23/copilaria-la-romani/
https://litere.ro/2022/05/23/copilaria-la-romani/
https://litere.ro/media/intalniri-in-biblioteca/
https://litere.ro/media/intalniri-in-biblioteca/
https://litere.ro/media/intalniri-in-biblioteca/
https://litere.ro/media/intalniri-in-biblioteca/
https://litere.ro/cercetare/newsletter-litere/
https://litere.ro/cercetare/newsletter-litere/
https://litere.ro/cercetare/newsletter-litere/
https://litere.ro/cercetare/newsletter-litere/
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13.  Organizarea unor 

evenimente cu 

invitați străini 

sau în parteneriat 

cu instituții din 

alte țări 

O conferință susținută de Paul Murray, 

prilejuită de împlinirea a 125 de ani de 

la publicarea romanului Dracula (De 

la Dublin în Transilvania: Genealogii 

ale romanului Dracula de Bram 

Stoker), cf. 

https://litere.ro/2022/06/23/de-la-

dublin-in-transilvania-genealogii-ale-

romanului-dracula-de-bram-stoker/; 

O conferință cu un invitat irlandez și 

unul român, prilejuită de sărbătorirea a 

100 de ani de la publicarea 

romanului Ulise de James Joyce (în 

parteneriat cu ambasada irlandeză la 

București); 

 

Cătălin D. 

Constantin 

Îndeplinit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La întâlnirile internaționale propuse în planul 

operațional s-au adăugat următoarele, 

coordonate de Cătălin D. Constantin, 

prodecan FL: 

 

1. Traditional Art of Azerbaijani Carpet 

Weaving, prof. dr. Sevdagul Aliyeva, 

Azerbaijan University of Languages, 

Baku, 23 noiembrie 2022, în 

parteneriat cu Ambasada Republicii 

Azerbaidjan și Direcția de Relații 

Externe a Ministerului Culturii, cf. 

https://litere.ro/2022/11/22/conferinta-

si-curs-deschis-despre-arta-

traditionala-a-covoarelor-azere-

miercuri-23-noiembrie-2022-18-00-

sala-de-lectura/; 

23 iunie 

2022  

 

https://litere.ro/2022/06/23/de-la-dublin-in-transilvania-genealogii-ale-romanului-dracula-de-bram-stoker/
https://litere.ro/2022/06/23/de-la-dublin-in-transilvania-genealogii-ale-romanului-dracula-de-bram-stoker/
https://litere.ro/2022/06/23/de-la-dublin-in-transilvania-genealogii-ale-romanului-dracula-de-bram-stoker/
https://litere.ro/2022/06/23/de-la-dublin-in-transilvania-genealogii-ale-romanului-dracula-de-bram-stoker/
https://litere.ro/2022/06/23/de-la-dublin-in-transilvania-genealogii-ale-romanului-dracula-de-bram-stoker/
https://litere.ro/2022/06/23/de-la-dublin-in-transilvania-genealogii-ale-romanului-dracula-de-bram-stoker/
https://litere.ro/2022/11/22/conferinta-si-curs-deschis-despre-arta-traditionala-a-covoarelor-azere-miercuri-23-noiembrie-2022-18-00-sala-de-lectura/
https://litere.ro/2022/11/22/conferinta-si-curs-deschis-despre-arta-traditionala-a-covoarelor-azere-miercuri-23-noiembrie-2022-18-00-sala-de-lectura/
https://litere.ro/2022/11/22/conferinta-si-curs-deschis-despre-arta-traditionala-a-covoarelor-azere-miercuri-23-noiembrie-2022-18-00-sala-de-lectura/
https://litere.ro/2022/11/22/conferinta-si-curs-deschis-despre-arta-traditionala-a-covoarelor-azere-miercuri-23-noiembrie-2022-18-00-sala-de-lectura/
https://litere.ro/2022/11/22/conferinta-si-curs-deschis-despre-arta-traditionala-a-covoarelor-azere-miercuri-23-noiembrie-2022-18-00-sala-de-lectura/
https://litere.ro/2022/11/22/conferinta-si-curs-deschis-despre-arta-traditionala-a-covoarelor-azere-miercuri-23-noiembrie-2022-18-00-sala-de-lectura/
https://litere.ro/2022/11/22/conferinta-si-curs-deschis-despre-arta-traditionala-a-covoarelor-azere-miercuri-23-noiembrie-2022-18-00-sala-de-lectura/
https://litere.ro/2022/11/22/conferinta-si-curs-deschis-despre-arta-traditionala-a-covoarelor-azere-miercuri-23-noiembrie-2022-18-00-sala-de-lectura/
https://litere.ro/2022/11/22/conferinta-si-curs-deschis-despre-arta-traditionala-a-covoarelor-azere-miercuri-23-noiembrie-2022-18-00-sala-de-lectura/
https://litere.ro/2022/11/22/conferinta-si-curs-deschis-despre-arta-traditionala-a-covoarelor-azere-miercuri-23-noiembrie-2022-18-00-sala-de-lectura/
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2. Ireland and the European Union after 

50 Years of Membership: from the 

Periphery to the Centre of Europe, 

sustinută de Prof. John O'Brennan, 

Universitatea din Maynooh, Irlanda, 

director al Centrului de Studii 

Europene si Eurasiatice din Maynooth, 

cu participarea Excelentei Sale, dl. 

Paul McGarry, Ambasadorul Irlandei 

la București, 9 noiembrie 2022, cf. 

https://litere.ro/2022/11/07/conferinta-

ireland-and-the-european-union-after-

50-years-of-membership-from-the-

periphery-to-the-centre-of-europe-

miercuri-9-noiembrie-2022-ora-09-

30/; 

 

 

3. Românii din Sudul Dunării; 23 

septembrie 2022, cu invitați din 

Albania, Bulgaria, Serbia (conferința a 

marcat 143 de ani de la înființarea 

Societății de Cultură Macedoromână; 

prima ședință după înființare s-a 

desfășurat în septembrie 1879, într-

o sală a Facultății de Litere de atunci). 

 

14.  Organizarea unei 

săptămâni AMA, 

dedicată 

împlinirii a 30 de 

ani de la 

Evenimente organizate în format fizic 

sau hibrid, cu profesori, colaboratori, 

alumni, studenți ai Departamentului de 

Științe Administrative 

Directorul 

Departamentului 

de Științe 

Administrative 

Îndeplinit 

Săptămâna aniversară AMA 30 – conferința 

„Funcționarul public european – de la vis la 

realitate”, 4 aprilie 2022, cf. 

 

4 aprilie 

2022 

 

 

https://litere.ro/2022/11/07/conferinta-ireland-and-the-european-union-after-50-years-of-membership-from-the-periphery-to-the-centre-of-europe-miercuri-9-noiembrie-2022-ora-09-30/
https://litere.ro/2022/11/07/conferinta-ireland-and-the-european-union-after-50-years-of-membership-from-the-periphery-to-the-centre-of-europe-miercuri-9-noiembrie-2022-ora-09-30/
https://litere.ro/2022/11/07/conferinta-ireland-and-the-european-union-after-50-years-of-membership-from-the-periphery-to-the-centre-of-europe-miercuri-9-noiembrie-2022-ora-09-30/
https://litere.ro/2022/11/07/conferinta-ireland-and-the-european-union-after-50-years-of-membership-from-the-periphery-to-the-centre-of-europe-miercuri-9-noiembrie-2022-ora-09-30/
https://litere.ro/2022/11/07/conferinta-ireland-and-the-european-union-after-50-years-of-membership-from-the-periphery-to-the-centre-of-europe-miercuri-9-noiembrie-2022-ora-09-30/
https://litere.ro/2022/11/07/conferinta-ireland-and-the-european-union-after-50-years-of-membership-from-the-periphery-to-the-centre-of-europe-miercuri-9-noiembrie-2022-ora-09-30/
https://litere.ro/2022/11/07/conferinta-ireland-and-the-european-union-after-50-years-of-membership-from-the-periphery-to-the-centre-of-europe-miercuri-9-noiembrie-2022-ora-09-30/
https://litere.ro/2022/11/07/conferinta-ireland-and-the-european-union-after-50-years-of-membership-from-the-periphery-to-the-centre-of-europe-miercuri-9-noiembrie-2022-ora-09-30/
https://litere.ro/2022/11/07/conferinta-ireland-and-the-european-union-after-50-years-of-membership-from-the-periphery-to-the-centre-of-europe-miercuri-9-noiembrie-2022-ora-09-30/
https://litere.ro/2022/11/07/conferinta-ireland-and-the-european-union-after-50-years-of-membership-from-the-periphery-to-the-centre-of-europe-miercuri-9-noiembrie-2022-ora-09-30/
https://litere.ro/2022/11/07/conferinta-ireland-and-the-european-union-after-50-years-of-membership-from-the-periphery-to-the-centre-of-europe-miercuri-9-noiembrie-2022-ora-09-30/
https://litere.ro/2022/11/07/conferinta-ireland-and-the-european-union-after-50-years-of-membership-from-the-periphery-to-the-centre-of-europe-miercuri-9-noiembrie-2022-ora-09-30/
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înființarea 

programului de 

Asistență 

managerială în 

cadrul Facultății 

de Litere 

https://litere.ro/2022/04/04/functionarul-

public-european-de-la-vis-la-realitate/; 
 

Săptămâna aniversară AMA 30 – conferința 

„Transformarea digitală a instituțiilor 

publice”, 6 aprilie 2022, cf. 

https://litere.ro/2022/04/04/transformarea-

digitala-a-institutiilor-publice/; 

 

„Birotică – AMS – AMA – 30 de ani de istorie 

academică”, 12 decembrie 2022, cf. 

https://litere.ro/2022/12/11/birotica-ams-ama-

30-de-ani-de-istorie-academica/ (și lansarea 

volumului aferent) 

 

 

 

6 aprilie 

2022 

 

 

 

 

12 

decembrie 

2022 

 

 

15.  Organizarea unor 

întâlniri pentru 

chestiuni legate 

de 

internaționalizare 

(CIVIS, 

ERASMUS etc) 

Organizarea unor întâlniri în interiorul 

departamentelor, dar și la nivelul 

conducerii FL, pentru discutarea 

chestiunilor legate de oportunități 

CIVIS, ERASMUS, alte parteneriate 

internaționale 

Cristina Bogdan 

Cătălin 

Constantin 

Gabriela Biriș 

(responsabil 

Erasmus), 

Ioana 

Fruntelată, 

responsabil 

HUB 2 CIVIS 

Directorii de 

departamente 

 

Îndeplinit la nivelul conducerii FL Lunar  

16.  Organizarea unor 

întâlniri și 

discuții în 

vederea stabilirii 

unor noi 

parteneriate 

 Cătălin 

Constantin 

Directorii de 

departamente 

 

Îndeplinit (de completat la capitolul 

parteneriate Erasmus): 

 

Parteneriatele încheiate sau reînnoite în 

anul 2022, cu următoarele instituții: 

 

O dată pe 

semestru 

https://litere.ro/2022/04/04/functionarul-public-european-de-la-vis-la-realitate/
https://litere.ro/2022/04/04/functionarul-public-european-de-la-vis-la-realitate/
https://litere.ro/2022/04/04/transformarea-digitala-a-institutiilor-publice/
https://litere.ro/2022/04/04/transformarea-digitala-a-institutiilor-publice/
https://litere.ro/2022/04/04/transformarea-digitala-a-institutiilor-publice/
https://litere.ro/2022/04/04/transformarea-digitala-a-institutiilor-publice/
https://litere.ro/2022/12/11/birotica-ams-ama-30-de-ani-de-istorie-academica/
https://litere.ro/2022/12/11/birotica-ams-ama-30-de-ani-de-istorie-academica/
https://litere.ro/2022/12/11/birotica-ams-ama-30-de-ani-de-istorie-academica/
https://litere.ro/2022/12/11/birotica-ams-ama-30-de-ani-de-istorie-academica/
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ERASMUS și a 

unor noi 

parteneriate ale 

FL, inclusiv 

pentru practica 

studenților 

nefilologi 

Responsabilii de 

colective 

Teatrul Național din București; 

 

Ambasada Irlandei în România; 

 

Fundația Augustin Buzura; 

 

Muzeul Municipiului București; 

 

SEO 360 (proiect european pentru practica 

studenților); 

 

The Writing Journey (parteneriat pentru 

practica studenților); 

 

Primăria Sighișoara și Inspectoratul Școlar 

Județean Mureș; 

 

Asociația Nevăzătorilor din România etc. 

 

17.  Stabilirea unor 

direcții de 

cercetare 

prioritare la 

nivelul facultății  

Organizarea unor sesiuni de lucru cu 

membrii Comisiei pentru cercetare 

științifică și directorii de 

departamente, în vederea identificării 

unor axe de cercetare prioritare pentru 

Facultatea de Litere 

 

Cristina Bogdan 

Laura Marin 

Echipa de 

prodecani 

 

Îndeplinit Martie, 

aprilie 

2022 

18.  Generarea de 

resurse prin 

activități de 

cercetare 

Organizarea unor sesiuni de informare 

a membrilor comunității FL în vederea 

stimulării creșterii numărului de 

proiecte de cercetare depuse în 

competiții naționale/internaționale 

 

Laura Marin 

Robert Coravu 

Gabriela 

Jurubiță 

Îndeplinit 

 

Organizarea unui workshop dedicat utilizării 

bazelor de date în domeniul Științelor 

umaniste, 20 mai 2022 

 

Mai 2022 
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19.  Elaborarea unui 

Newsletter 

referitor la 

chestiuni care 

privesc 

cercetarea 

științifică 

Colectarea de informații cu caracter 

științific din domeniile de cercetare 

specifice Facultății de Litere și 

difuzarea lor către membrii 

comunității (apeluri la contribuții, 

proiecte, publicații), prin intermediul 

unui newsletter (o dată la 2 luni) 

Laura Marin Îndeplinit 

 

Întocmirea a 4 numere de Newsletter Litere, 

realizate pentru lunile ianuarie-aprilie; mai-

iulie; august-octombrie; noiembrie-decembrie 

– transmise membrilor comunității FL și 

disponibile pe site-ul facultății (cf. 

https://litere.ro/cercetare/newsletter-litere/)  

 

Aprilie, 

Iunie 2022 

20.  Organizarea unor 

întâlniri cu 

Asociația 

studenților de la 

Litere (ASLUB) 

și cu studenții 

reprezentanți în 

Consiliul FL, 

pentru discutarea 

problemelor 

studențești 

 Cristina Bogdan 

Cristian 

Moroianu 

Conducerea 

ASLUB 

Îndeplinit Mai, iunie 

2022 

21.  Organizarea unor 

ateliere, cercuri 

studențești 

Cercul de Literatură Română Veche 

 

Pe lângă întâlnirile de lucru, au avut 

loc conferințele următorilor invitați: 

 

1. cercetător științific dr. Ana 

Dumitran (Museikon), 18 

februarie 2022, Inscripțiile ce 

însoțesc pictura bisericească și 

importanța lor pentru 

demersul științific al istoricilor 

și al istoricilor de artă;  

 

Cristina Dima 

Gabriel 

Mihăilescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Îndeplinite, mai multe detalii se pot regăsi pe 

site-ul FL, în secțiunile dedicate. 

O dată la 2 

săptămâni 

 

 

18 

februarie 

2022 

 

 

 

 

 

 

https://litere.ro/cercetare/newsletter-litere/
https://litere.ro/cercetare/newsletter-litere/
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2. cercetător științific dr. Letiția 

Cosnean Nistor, 14 aprilie 

2022, Reședințe nobiliare din 

Transilvania premodernă; 

 

3. arhim. dr. Policarp Chițulescu 

(directorul Bibliotecii Sf. 

Sinod), 19 noiembrie 2022, la 

Biblioteca Sfântului 

Sinod, Prezentarea Bibliotecii 

Sfântului Sinod; 

 

4. arhim. dr. Mihail Stanciu, la 

Muzeul Mănăstirii Antim, 23 

noiembrie 2022, Antim 

Ivireanul și limba română a 

vremii sale. 

 

 

Cercul de Cultură și Studii 

Europene 

 

 
Cercul studenţesc de Etnologie şi 

Folclor „Mihai Pop” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrei Șiperco 

Emil Bucur 

 

 

Ioana Fruntelată 

14 aprilie 

2022 

 

 

19 

noiembrie 

2022 

 

 

 

 

23 

noiembrie 

2022 

 

 

 

 

Lunar sau o 

dată la 2 

luni 

 

 

 

Semestrial 

22.  Actualizarea 

ofertei de cursuri 

opționale pentru 

programul de 

licență LLR-

LLS, anii II și III 

Sesiuni de discuții cu profesorii care 

susțin cursuri opționale 

Oana Fotache Îndeplinit 

A fost actualizată oferta de cursuri opționale, 

în semestrul I al anului universitar 2022-2023, 

inclusiv au fost strânse propuneri de cursuri în 

limba engleză pentru studenți Erasmus/Civis 

Semestrial 
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23.  Elaborarea unor 

ghiduri pentru 

întocmirea 

lucrărilor de 

licență și de 

disertație 

potrivite pentru 

fiecare program 

de studii în parte 

Discuții la nivelul departamentelor, în 

vederea întocmirii și verificării 

acestor documente 

Directorii de 

departamente 

Îndeplinit 

Ghidurile există pe site-ul FL, cf. 

https://litere.ro/studenti/ghiduri-teme-licenta-

disertatie/ 

 

Ianuarie 

2022 

24.  Analiza 

sistemului de 

evaluare a 

studenților și 

identificarea 

unor soluții 

pentru prevenirea 

cazurilor de 

încălcare a eticii 

academice 

Discuții la nivelul departamentelor și 

al consiliilor departamentale 

Cristina Bogdan 

Oana Fotache 

Cristian 

Moroianu 

Comisia de 

Etică a FL 

Îndeplinit De-a 

lungul 

anului 

2022 

25.  Discutarea 

formularelor de 

evaluare 

studențească, în 

vederea 

îmbunătățirii lor;  

 

Alte activități 

care țin de 

comisia de 

calitate a FL 

Întâlniri organizate cu membrii 

comisiei de calitate de la nivelul FL 

Mihaela 

Cristescu 

Comisia de 

calitate a FL 

 

 

 

Mihaela 

Cristescu 

Cristina Bogdan 

Îndeplinit 

 

Chestionarul EADS a fost avizat în ședința 

CFL din data de 05.12.2022 și aplicat deja 

pentru semestrul I al acestui an universitar. 

 

 

Actualizarea informațiilor în RNCIS, 

pentru toate programele de studii de licență și 

de masterat din Facultatea de Litere. 

Martie-

Aprilie 

2022 

 

 

 

 

Mai-iunie 

2022 

 

https://litere.ro/studenti/ghiduri-teme-licenta-disertatie/
https://litere.ro/studenti/ghiduri-teme-licenta-disertatie/
https://litere.ro/studenti/ghiduri-teme-licenta-disertatie/
https://litere.ro/studenti/ghiduri-teme-licenta-disertatie/

