ŞEDINȚA CONSILIULUI

PROFESORAL AL

FACULTĂȚII DE LITERE

1 MARTIE 2010

Participă 22 de cadre didactice.
Ordinea de zi:
1. Promovarea facultății
2. Admitere 2010 – studii universitare de licență și masterat
3. Planul de învățământ pentru specializarea Română B
4. Diverse

1. Promovarea facultății

Decanul Facultății de Litere, prof. dr. Liviu Papadima, anunță că este accesibil online
site-ul facultății (www.litere.ro ). Site-ul este încă în construcție, urmând să fie completat
cu informații.
Promovarea programelor de masterat se va realiza prin: editarea fluturașilor de
prezentare; editarea unei broșuri cu informații complete despre cele 12 programe;
întâlniri ale conducerii facultății cu studenții din anul al III-lea de la toate specializările
(31 martie); întâlniri ale coordonatorilor de programe cu studenții din anul al III-lea
pentru prezentarea masteratelor de profil în cadrul fiecărei specializări (ulterior
prezentărilor generale din 31 martie). Anul acesta, campania de promovare „Zilele
Porților Deschise” (organizată după 16 aprilie) va cuprinde și o secțiune dedicată
masteratelor.

2. Admitere 2010 - studii universitare de licență și masterat

Decanul prezintă propunerea Rectoratului Universității din București de a devansa
înscrierile la admitere (studii de licență) – începând cu data de 8 iulie. De asemenea, s-a
propus organizarea admiterii la studii de masterat tot în luna iulie (8-15 iulie înscrieri; 1722 iulie examene). Avantajul admiterii în iulie ține de probabilitatea unui număr mai
mare de candidați.

D-na conf. dr. Adela Rogojinaru consideră că o astfel de decizie ar fi prea apropiată de
data examenului și că se va ajunge la supraîncărcarea programului cadrelor didactice în
acea perioadă (examene de absolvire și de admitere pentru studii de licență și de
masterat).
Dl prof. dr. Liviu Papadima răspunde că decizia finală va fi luată de Senatul Universității
din București, iar în situația unei devansări a admiterii, n-ar fi convenabil ca numai
Facultatea de Litere să păstreze calendarul din anii trecuți. În orice caz, sesiunea de
admitere din iulie va fi una deschisă, cu posibilitatea organizării unui alt examen în luna
septembrie pentru completarea eventualelor locuri rămase vacante. Decanul insistă asupra
diferențierii în manieră transparentă și convingătoare a candidaților admiși la buget și la
taxă. Condițiile evaluării trebuie anunțate de la început și nu se mai pot schimba ulterior.

3. Planul de învățământ pentru specializarea Română B

Planul de învățământ trebuie compatibilizat cu cel de la specializarea Română A. În
ședința de consiliu din luna aprilie se va discuta o propunere de schimbare a planului
actual.

4. Diverse


Doctorate

Se aprobă următoarele comisii de susținere:
Drd. Luminița Radu (tema tezei: „Terminologia agricolă în graiurile dacoromâne sudice”;
coord. șt.: prof. dr. Nicolae Saramandu): prof. dr. Emil Ionescu (președinte), prof. dr.
Zamfira Mihail (Institutul de Studii sud-est-europene), prof. dr. Domnița Tomescu
(Universitatea Petrol-Gaze, Ploiești), conf. dr. Aida Todi (Universitatea Ovidius,
Constanța) – referenți.
Drd. Rodica Bogdan (tema tezei: „Structuri pleonastice în limba română”; coord. șt.:
prof. dr. Gheorghe Chivu): conf. dr. Cristian Moroianu (președinte), prof. dr. Grigore
Brâncuș (UB), prof. dr. Domnița Tomescu (Universitatea Petrol-Gaze, Ploiești), CS I dr.
Cătălina Vătășescu (Academia Română) – referenți.


Scoaterea la concurs a posturilor didactice

Decanul anunță că posturile didactice sunt în continuare blocate de MECTS, dar că șefii
de catedre trebuie să fie pregătiți cu propuneri în eventualitatea că acestea vor fi
deblocate în curând.



Salariile personalului didactic auxiliar

Salariile personalului auxiliar au fost diminuate cu aprox. 40%, iar sporurile au fost
reduse la 30%. Totuși, anul acesta s-a aprobat acordarea de gradații de merit și pentru
această categorie de personal. Pentru Facultatea de Litere se vor atribui 2 asemenea
gradații, în baza unei metodologii ce urmează să fie aprobată de Senatul UB. Decanul
solicită Consiliului să aprobe ca derularea acestui concurs să se facă prin Biroul de
Consiliu, pentru a respecta termenele stabilite de Rectoratul UB.


Problema îndrumării doctoratelor

În intervenția sa, dl prof. dr. Silviu Angelescu arată că profesorii coordonatori de doctorat
sunt supraîncărcați cu doctoranzi, situație ce trebuie rezolvată urgent. D-na prof. dr.
Gabriela Pană Dindelegan, membru în comisia de validare a acestei calități (CNATDCU)
insistă asupra criteriilor foarte stricte care trebuie îndeplinite de solicitanți. Dl prof. dr.
Mihai Moraru a obținut această calitate, dar în continuare numărul coordonatorilor de
doctorat în specializarea Literatură română este insuficient.
Rectoratul a reglementat situația plăților pentru profesorii consultanți care conduc
doctorate (în regim de plată cu ora).
Se stabilește o întâlnire a conducerii facultății cu board-ul Școlii doctorale pentru luni, 8
martie, ora 14.


Evaluarea studenților

Decanul Facultății de Litere prezintă referatul d-nei lector dr. Laura Mesina, care propune
sancționarea a 3 studenți de la Comunicare și relații publice care au fraudat examenul
scris din sesiunea de iarnă 2010 prin: amânarea cu 1 semestru a susținerii restanței și
avertisment scris. Propunerea se aprobă în urma discuțiilor.
D-na prodecan, prof. dr. Rodica Zane, observă că există nemulțumiri ale studenților
legate de comunicarea și respectarea criteriilor de evaluare.
Decanul anunță că va propune Consiliului, împreună cu șefii de catedre, stabilirea unor
standarde și politici de evaluare la nivelul facultății.

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

