
 

 

ŞEDINȚA CONSILIULUI PROFESORAL AL FACULTĂȚII DE LITERE 

6 IUNIE 2011 

 

Participă 19 cadre didactice și 4 studenți. 

Ordinea de zi: 

1. Licență, sesiunea iunie 2011; 

2. Admitere, sesiunea iulie 2011; 

3. Diverse. 

 

1. Licență, sesiunea iunie 2011 

 

Doamna prodecan, conf. dr. Oana Murăruş, anunţă datele la care vor avea loc examenele 

de licenţă şi comisiile de examen. Se hotărăşte ca predarea lucrărilor de licenţă în format 

electronic să se poată face şi marţi, 14 iunie 2011.  

Şeful Catedrei de Limba română, doamna prof. dr. Rodica Zafiu, solicită concursul 

catedrei pentru acoperirea necesarului de personal pentru supraveghere la examenul de 

licenţă.  

 

2. Admitere, sesiunea iulie 2011 

 

Decanul,  dl prof. dr. Liviu Papadima, anunţă că nu se cunoaşte încă cifra de şcolarizare 

pentru anul universitar următor. Admiterea la studiile de licenţă va avea loc în vară (8 – 

31 iulie), iar admiterea la studiile de master în luna septembrie 2011.  

 

 

3. Diverse 

 Decanul anunţă că profesorii aflaţi în prelungire de activitate vor continua să fie 

titulari până la încheierea mandatului (până la alegerea viitorului Consiliu 

profesoral).  

 Au fost aprobate concursurile pentru funcţiile de asistent şi lector. Acestea vor avea 

loc în toamnă. Pentru posturile de conferenţiar şi profesor se aşteaptă definitivarea 

criteriilor şi a metodologiei de abilitare. 

 Cadrele didactice sunt rugate să anunţe editurile cu care colaborează că CNCS-ul a 

demarat un proces de reacreditare a editurilor. 

 Se aprobă scutirea de taxă pentru studenţii care rămân în semestre suplimentare şi 

mai au de susţinut o singură restanţă.  



 

 

 Se supune la vot ridicarea sancţiunii aplicate studentelor de la specializarea BSI de 

către Biroul de Consiliu, la cererea doamnei conf. dr. Simona Antonescu. Consiliul 

menține sancțiunea (amânarea susţinerii examenului la disciplina Biblioteci pentru 

copii, pentru sesiunea ianuarie – februarie 2012). Studenta Constantin Elena Monica 

(masterand în anul II) primeşte aceeaşi sancţiune. Cele trei studente în această 

situație au fost depistate cu lucrări plagiate. 

 Se aprobă comisia de doctorat pentru drd. Alexandru Rădvan (tema tezei: „Imaginea 

fantastică realizată cu mijloace plastice și mijloace literare”; coord. șt.: prof. dr. 

Silviu Angelescu): prof. dr. Liviu Papadima (președinte), prof. dr. Ion Bogdan 

Lefter (UB), prof. dr. Paul Dugneanu (Univ. Ovidius, Constanța), conf. dr. Adrian 

Guță (Univ. Națională de Arte, București) – referenți. 

  

 

 

Întocmit de Gabriela Dena, secretar șef, Litere 

 

 


