ŞEDINȚA CONSILIULUI PROFESORAL

AL

FACULTĂȚII DE LITERE

1 FEBRUARIE 2010

Participă 26 cadre didactice și 3 reprezentanți ai studenților.
Ordinea de zi:
1. Calendarul ședințelor Consiliului profesoral pe semestrul II, 2009-2010
2. Acordarea gradațiilor de merit pentru perioada 2010-2015
3. Stabilirea comisiilor de licență pentru sesiunile iunie 2010 și februarie 2011
4. Stabilirea comisiilor de dizertație pentru sesiunile iunie 2010 și februarie 2011
5. Evaluarea studenților

6. Diverse

1.

Calendarul ședințelor Consiliului profesoral pe semestrul II, 2009-2010
Se stabilesc următoarele date: 1 martie, 12 aprilie, 10 mai, 7 iunie, 5 iulie.

2. Acordarea gradațiilor de merit pentru perioada 2010-2015

Decanul Facultății, prof. dr. Liviu Papadima, prezintă modificările recente în
salarizarea cadrelor didactice. În anul 2010 salariile personalului didactic rămân
neschimbate. Din 2011, sporul de doctorat și cel de fidelitate vor dispărea, iar grila de
salarizare va fi schimbată.
Începând cu 1 ianuarie 2010 se schimbă regimul gradațiilor de merit (cuantumul
acestora crește la 25% și se acordă pe 5 ani, față de 3, în prezent). Din păcate, sunt
anulate salariile de merit. Cum gradațiile de merit implică respectarea unor criterii de
vechime (min. 15 ani), vor fi afectați mai ales cei cu venituri mici. Vor fi cu
precădere nedreptățiți de această decizie colegii implicați în diferite activități
adminitrative în beneficiul facultății (lector dr. Adrian Stoicescu, lector dr. Isabela
Nedelcu, lector dr. Alice Toma, asist. drd. Mihaela Constantinescu, lector dr. Melania
Roibu, prep. drd. Delia Ungureanu, lector drd. Miroslav Tașcu-Stavre ș.a.).
Consiliul trebuie să decidă acordarea a 14 gradații de merit vacante (pe lângă cele 16
în curs). Decanul propune prelungirea celor 11 gradații de merit încheiate la 1 ian. a.c.
În urma discuțiilor (la care au interevenit prof. dr. Mircea Anghelescu, prof. dr.

Mihaela Constantinescu, conf. dr. Adela Rogojinaru), propunerea se supune la vot și
se aprobă.
Pentru celelalte 3 gradații de merit se fac următoarele propuneri: lector dr. Camelia
Ușurelu, lector dr. Cristina Popescu, conf. dr. Gabriel Mihăilescu. Se aprobă prin vot
deschis.
Pentru cele 2 gradații de merit care revin programului de AMS – Crevedia, d-na prof.
dr. Doina Banciu le propune pe d-na conf. dr. Nina Vârgolici și pe d-na conf. dr.
Elena Tîrziman. Consiliul aprobă și aceste propuneri.

3. Stabilirea comisiilor de licență pentru sesiunile iunie 2010 și februarie 2011

Prezintă d-na prof. dr. Rodica Zane, prodecan al Facultății de Litere. Se aprobă
comisiile propuse (v. documentul atașat).

4. Stabilirea comisiilor de dizertație pentru sesiunile iunie 2010 și februarie 2011
Prezintă d-na prof. dr. Rodica Zane, prodecan al Facultății de Litere. Se aprobă
comisiile propuse (v. documentul atașat).

5. Evaluarea studenților
Decanul, prof. dr. Liviu Papadima, propune introducerea cerinței de predare a lucrării de
licență și în format electronic, din sesiunea iunie 2010.
D-na prof. dr. Gabriela Pană Dindelegan consideră că este necesară o analiză a
examenului de licență și o redimensionare a programelor în funcție de aceasta. Tema va fi
reluată la următoarea ședință de consiliu.
D-na prof. dr. Rodica Zafiu crede că este oportun să informăm și facultățile partenere
(UAIC Iași, UBB Cluj, UVT) în această privință, în vederea armonizării practicilor de
evaluare.
Se aprobă documentul elaborat de Facultatea de Limbi și Literaturi Străine privind
sancționarea fraudelor academice.
D-na conf. dr. Adela Rogojinaru cere acordul Consiliului pentru sancțiunea propusă în
urma descoperirii unui caz de plagiat la examenul de licență de la Comunicare și Relații
Publice. Absolventa nu va avea dreptul să se prezinte în sesiunea următoare de licență.

6. Diverse


Doctorate

Se aprobă următoarea comisie de susținere:
Drd. Stoian Silvia Georgiana (tema tezei: „Mijloace lingvistice de realizare a
„aproximării” și funcțiile ei în limba română”; coord. șt.: prof. dr. Gabriela Dindelegan):
prof. dr. Emil Ionescu (președinte), prof. dr. Rodica Zafiu (UB), prof. dr. Domnița
Tomescu (Univ. Petrol și Gaze, Ploiești), CS I dr. Liliana Daniela Manea (Institutul de
Lingvistică Iorgu Iordan - Al. Rosetti, București) – referenți.
Drd. Dudescu Daniela Mihaela solicită transferul de la prof. dr. Lucia Wald, la prof. dr.
Nicolae Saramandu, cu acordul acestuia. Se cere doctorandei să precizeze tema lucrării.


Anunțuri

În urma concursului pentru postul de referent relații publice al Facultății de Litere a fost
angajată d-na Alexandra Florescu (masterand în cadrul programului Teoria literaturii și
Literatură comparată, anul II).
În luna martie se va organiza un eveniment de redeschidere a Sălii de Lectură.
Facultatea va propune o procedură de evaluare a departamentelor Rectoratului UB de
către facultăți.
Senatul UB a aprobat creșterea taxelor de studii (de la 2500 ron/an, la 3000 ron/an).
D-na lect. dr. Isabela Nedelcu, responsabil Erasmus al Facultății de Litere, anunță că
trebuie organizată selecția pentru mobilitățile Erasmus rezervate profesorilor. Suma
disponibilă este de 866 € (în total), pentru două deplasări care trebuie efectuate până la 31
iulie a.c. Consiliul aprobă următoarea comisie de selecție: prof. dr. Rodica Zafiu, conf. dr.
Ioana Pârvulescu, conf. dr. Adela Rogojinaru. Șefii de catedre sunt rugați să trimită
propuneri la Decanat (d-na Sorina Zavalan) până luni, 8 februarie.
Dl prof. dr. Mircea Regneală informează membrii Consiliului și cadrele didactice din
Facultate că va fi posibil accesul la bazele de date cu reviste științifice și de pe
computerele personale. Doritorii se pot înscrie la d-na Ioana Popescu (managerul
Bibliotecii de Litere), anunțând IP-ul computerului de acasă și codul numeric personal.
Dl prof. Regneală solicită colegilor articole pentru baza de date inițiată de BCU.
Articolele sunt protejate de legea drepturilor de autor.

Întocmit de lect. dr. Oana Fotache Dubălaru, secretar științific, Litere

