
Proces-verbal 
al ședinței Consiliului Facultății de Litere  

13 martie 2023 
 
Încheiat astăzi, 13 martie a.c., în ședința Consiliului Facultății de Litere, Universitatea din 

București. La ședință participă 27 de membri (dintre care 4 studenți).  
   
Ordinea de zi a ședinței: 
 
1. Prezentarea Raportului de autoevaluare al Facultății de Litere pentru anul anterior; 
2. Informare despre Newsletterul Facultății de Litere pentru lunile ianuarie-martie 2023 și colectarea de 
date; 
3. Informare referitoare la Caravana Literelor și Zilele Porților Deschise, precum și la Maratonul 
Masteratelor; 
4. Avizarea cererii de afiliere a Profesorului Martin Maiden la Școala Doctorală Litere; 
5. Vot privind organizarea Cursurilor de vară de limba română, de cultură și civilizație românească 
(perioada, modalitatea de desfășurare, cuantumul taxei, comitetul de organizare etc); 
6. Diverse 
 

Doamna decan, conf. dr. Cristina Bogdan, deschide ședința cu invitația la cuvânt a domnului conf. dr. 
Ionuț Geană, cu privire la două aspecte legate de activitatea Centrului de Studii Românești. Domnul conf. 
Geană solicită votul Consiliului Facultății de Litere pentru ca dna asist. dr. Cătălina Corbeanu să preia 
cursurile dnei lector dr. Mădălina Spătaru Pralea, începând cu data de 1 aprilie a.c., în urma înaintării 
demisiei de către dna lector Pralea; totodată, sunt supuse avizării următoarele chestiuni: modificarea taxei 
de participare la Cursurile de vară de limba română, de cultură și civilizație românească de la 600 de euro 
la 750 de euro, perioada de desfășurare a acestor cursuri: 23 iulie - 6 august și structura Comitetului de 
organizare. Toate aspectele sunt aprobate cu 27 de voturi.  

Doamna decan dă cuvântul doamnei prodecan, asist. dr. Mihaela Cristescu,  pentru o prezentare a 
Raportului de autoevaluare (RA) al Facultății de Litere pe anul anterior. Doamna prodecan prezintă echipa 
care a contribuit la redactarea documentului și adresează mulțumiri acestei echipe pentru sprijin. Raportul 
de autoevaluare cuprinde 6 capitole, 12 Anexe obligatorii, 3 Anexe facultative (pentru fundamentarea RA), 
două domenii de referință: „Cercetare” și „Educație” și 24 de indicatori care reflectă următoarele categorii: 
„Internaționalizare” (programe de studii și cercetare științifică), „Recunoaștere și prestigiu” (cadre didactice 
și studenți), „Cercetare științifică” (manifestări științifice, publicații), „Implicarea studenților în activități 
de cercetare”, „Concursuri/competiții studențești”, „Etică și integritate academică”. Cu privire la Anexa 
indicatorilor de cercetare, ia cuvântul doamna prodecan Laura Marin. Doamna prodecan Cristescu prezintă 
analiza SWOT pentru 4 componente: „Educație”, „Cercetare”, „Management și administrație” și 
„Interacțiunea cu societatea”. 

Doamna decan revine la cuvânt cu propunerea de a se încărca pe site și rapoartele mai vechi de anul 
2015-2016 (la sugestia dnei conf. dr. Laura Mesina), spre comparație, precum și pentru a adresa mulțumiri 
doamnelor prodecani Laura Marin și Mihaela Cristescu. 

În chestiunea Newsletterului Facultății de Litere, doamna prodecan Laura Marin reiterează invitația de 
a se transmite informații de către toate departamentele, până la data de 15 martie pentru următorul buletin 
informativ. Reamintește faptul că aceste documente nu pot fi redactate în absența datelor primite de la 
cadrele didactice și că și-ar dori un mai bun echilibru între departamente. 

În continuare, doamna decan Cristina Bogdan trece în revistă evenimentele de promovare a programelor 
de studiu ale Facultății de Litere:  Caravana Literelor (martie-mai 2023), Zilele Porților Deschise (24-26 
aprilie 2023), Maratonul Masteratelor (27 aprilie 2023) și propune formule de promovare directă, în licee, 



de către profesori și studenți ai Facultății de Litere. Dl prodecan Cristian Moroianu prezintă inițiativele 
studenților din ASLUB referitoare la Caravana Literelor în licee. Doamna decan amintește și de vizitele 
ghidate organizate în facultate, pentru liceeni, cu ajutorul dlui Bogdan Dumitru, PR-ul facultății noastre. 

Doamna decan supune la vot cererea de afiliere la Școala Doctorală Litere a profesorului Martin Maiden 
de la Universitatea din Oxford, care este aprobată cu 27 de voturi.  

La capitolul Diverse, doamna decan îi oferă cuvântul dnei conf. dr. Laura Mesina, care solicită votul 
CFL în vederea organizării online a examenelor de admitere la programele de masterat ale CESI, în 
sesiunile iulie și septembrie 2023. Se votează în unanimitate. 

Doamna decan supune la vot cererile de prelungire a activității didactice, până la data de 30 septembrie 
2023, pentru doamnele profesoare Rodica Zafiu, Ariadna Ștefănescu și Olga Bălănescu. Cererile sunt 
acceptate cu 27 de voturi. 

În continuare, doamna decan face unele precizări cu privire la mobilitățile Erasmus pentru cadre 
didactice. Există posibilitatea de a se efectua două stagii Erasmus pentru același cadru didactic (până la 
finele lunii mai, respectiv până la sfârșitul lunii octombrie 2023), iar universitățile din cadrul CIVIS sunt 
considerate destinații ale mobilităților, chiar și pe domenii pentru care nu există parteneriate ERASMUS 
semnate cu Facultatea de Litere (precizare venită din partea dlui Adrian Stoicescu, reprezentant ERASMUS 
/ CIVIS al facultății). 

Doamna decan declară ședința închisă. 
      
 

Întocmit de conf. univ. dr. Gabriela Biriș 
 

 


