
 

 

ŞEDINŢA CONSILIULUI PROFESORAL AL FACULTĂŢII DE LITERE 

6 DECEMBRIE 2010 

 

Participă 23 de cadre didactice. 

Ordinea de zi: 

1. Raportul de autoevaluare a facultății pentru anul univ. 2009-2010; 

2. Promovarea masteratelor Facultății de Litere; 

3. Planul operațional al facultății pentru anul 2011; 

4. Regulamentul examenului de finalizare a studiilor; 

5. Planul de măsuri privind evaluarea studenților; 

6. Aprobarea Regulamentului studiilor universitare de doctorat; 

7. Diverse. 

 

1. Raportul de autoevaluare a facultății pentru anul univ. 2009-2010  

Prezintă d-na prodecan, conf. dr. Oana Murăruș. Raportul trebuie să fie finalizat la 

jumătatea lunii ianuarie 2011. Comisia pentru asigurarea calității a început să strângă 

datele pentru raport. Șefii de catedre sunt rugați să ajute membrii comisiei cu informații. 

2. Promovarea masteratelor Facultății de Litere 

Prezintă lector dr. Oana Fotache, secretar științific. Campania de promovare a 

programelor de masterat va debuta mai devreme anul acesta (la începutul sem. al II-lea). 

Responsabilul campaniei va fi Alexandra Florescu, PR al Facultății de Litere. 

3. Planul operațional al facultății pentru anul 2011  

Propunerea Biroului de Consiliu pentru planul operațional a fost trimisă prin e-mail. 

Decanul Facultății, prof. dr. Liviu Papadima, prezintă prioritățile pentru anul 2011. Între 

principalele obiective se află editarea unui ghid al studentului. 

4. Regulamentul examenului de finalizare a studiilor  

Decanul, prof. dr. Liviu Papadima, supune aprobării Consiliului profesoral câteva 

propuneri de ordin procedural, care completează la nivelul facultății Regulamentul-cadru 

al Universității din București: 



 

 

a) Afișarea unor teme pentru lucrările de licență, la nivelul catedrelor (până la 10 ian. 

2011). 

b) Depunerea lucrărilor de licență se va face și în format electronic; lucrările vor fi 

arhivate de către secretarele de catedră în computer, pentru a permite verificările și 

comparațiile multianuale. Comisiile de verificare vor fi validate de Consiliul 

profesoral în luna aprilie 2011. 

c) Depunerea lucrării de licență în format electronic va reprezenta o condiție pentru 

înscrierea la examenul de licență. 

În urma discuțiilor se aprobă propunerile. 

5. Planul de măsuri privind evaluarea studenților 

Dl prodecan, conf. dr. Cristian Moroianu, prezintă propunerea de regulament. Aceasta va 

fi supusă aprobării Consiliului în luna ianuarie 2011. 

 Elementele de noutate se referă la: obligativitatea existenței a două semnături pe fiecare  

catalog; cataloagele de examen vor avea atașată o fișă cu statistica notelor, completată de 

către profesorul examinator; în cazul organizării modulare a disciplinelor (anumite 

cursuri de limba română), studentul trebuie să obțină minimum 5 la toate modulele pentru 

a promova examenul; proceduri referitoare la reexaminarea pentru mărirea notei, la 

contestarea notei, la echivalarea examenelor. 

Se așteaptă propuneri de modificare până la următoarea ședință a Consiliului profesoral, 

din luna ianuarie. 

6.   Aprobarea Regulamentului studiilor universitare de doctorat 

Decanul informează membrii Consiliului că proiectul de regulament a fost discutat 

parțial într-o întâlnire cu decanii facultăților din UB și cu directorii școlilor doctorale. 

Îi invită pe membrii Consiliului să trimită eventualele propuneri de modificare la 

Decanat, pentru a fi comunicate la următoarea întâlnire de la Rectorat. 

7. Diverse 

 Schimbări în componența Consiliului Facultății de Litere 

Sunt validați noii reprezentanți ai studenților în Consiliu: 

Georgiana Dorin – CRP, Cătălin Stoian – Etnologie, Andreea Drăghicescu – Doctorat, 

Irina Oprea – Masterat, Laura Botușan – Română, Sergiu Dîrnu  - SE, Oana Toma – 

AMS, Mihai Constantinescu – BSI, Alina Barancea – ID. 



 

 

Consiliul aprobă înlocuirea d-nei prof. dr. Rodica Zane (profesor invitat la Universitatea 

din Bordeaux) cu dl lector drd. Adrian Stoicescu, ca reprezentant al Colectivului de 

Etnologie. 

 D-ra Georgiana Șchiopu, secretara Catedrei de Literatură Română, și-a prezentat demisia 

cu începere din 8 dec. a.c. 

 Trebuie afișate tematica și bibliografia de examen pentru sesiunea de licență din iunie 

2011 (tematici comune pentru absolvenții în sistem Bologna și pre-Bologna). 

 Se validează propunerile de comisii de concurs, în eventualitatea deblocării posturilor 

didactice. 

 Situația concursului pentru postul de director al BCU 

În urma discuțiilor (la care au intervenit prof. dr. Liviu Papadima, prof. dr. Mircea 

Anghelescu, prof. dr. Adriana Ichim, prof. dr. Monica Spiridon, prof. dr. Liliana Ruxăndoiu 

și prof. dr. Doina Banciu), Consiliul profesoral al Facultății de Litere își exprimă îngrijorarea 

pentru actuala situație a Bibliotecii Centrale Universitare; această instituție de prestigiu ar 

trebui condusă de o personalitate culturală reprezentativă, care să garanteze funcționarea în 

bune condiții a BCU în serviciul comunității academice. 

 Se aprobă lista rapoartelor de cercetare anuale ale doctoranzilor, prezentate la sfârșitul 

primului an de studii doctorale (2009-2010) în cadrul Școlii doctorale a Facultății de 

Litere. 

 DOCTORATE- cereri 

Drd. Daniela Dobre solicită transferul de la prof. dr. Mircea Anghelescu, la prof. dr. 

Mihai Moraru, cu acordul acestuia. Se aprobă. 

 

  

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


