
 

 

ŞEDINŢA CONSILIULUI PROFESORAL AL FACULTĂŢII DE LITERE 

8 NOIEMBRIE 2010 

 

Participă 18 cadre didactice. 

Ordinea de zi: 

1. Raport de cercetare pentru anul 2010; 

2. Plan editorial pentru anul 2011; 

3. Proceduri de evaluare a activității cadrelor didactice în 2010; 

4. Reorganizarea Comisiilor de specialitate la nivelul facultății; 

5. Alegeri pentru reprezentanții studenților în Consiliul facultății; 

6. Tematica și bibliografia pentru examenul de licență, sesiunile iunie 2011 și februarie 

2012; 

7. Diverse. 

 

 

 

1. Raport de cercetare pentru anul 2010  

Prezintă lector dr. Oana Fotache. Raportarea activității de cercetare se va realiza anul 

acesta printr-un sistem-pilot de încărcare online a datelor direct de către cercetători. Vor 

fi comunicate detalii prin e-mail în timp util. 

2. Plan editorial pentru anul 2011  

Termenul de trimitere a propunerilor pentru planul editorial este 1 decembrie 2010. 

3. Proceduri de evaluare a activității cadrelor didactice în 2010 

Prezintă conf. dr. Cristian Moroianu. Proiectul regulamentului de evaluare a activității 

cadrelor didactice va fi discutat în comisia de evaluare a facultății și supus apoi aprobării 

Consiliului profesoral. În sem. al II-lea va fi funcțional și un program de evaluare online 

a cursurilor și seminariilor; la informațiile obținute vor avea acces titularul de 

curs/seminar, șeful de catedră și decanul facultății. 

 



 

 

 

4. Reorganizarea Comisiilor de specialitate la nivelul facultății  

Decanul facultății, prof. dr. Liviu Papadima, prezintă propunerile de reorganizare a 

comisiilor de specialitate. (v. doc. atașat) 

Se aprobă noua componență a comisiilor. 

5. Alegeri pentru reprezentanții studenților în Consiliul facultății  

Coordonatorii de programe și îndrumătorii de an sunt rugați să sprijine procesul de 

delegare a unor noi reprezentanți ai studenților în Consiliul Facultății de Litere (de 

preferat studenți în anul I).  

6.   Tematica și bibliografia pentru examenul de licență, sesiunile iunie 2011 și febr. 

2012 

Decanul adresează șefilor de catedre rugămintea de a actualiza tematica și bibliografia 

pentru examenul de licență și de a le face cunoscute cât mai curând. 

7. Diverse 

 Alegeri pentru funcția de șef al Catedrei de literatură română 

Consiliul profesoral validează alegerea (cu unanimitate de voturi) a d-lui prof. dr. 

Mihai Moraru în această funcție. Decanul și membrii Consiliului îl felicită pe dl. 

prof. Mihai Moraru. 

 Acces în sălile de la etajul I 

Dl prodecan, prof. dr. Emil Ionescu, anunță că se va trece la o nouă modalitate de 

acces în săli, întrucât a crescut numărul furturilor de echipamente. Din 15 nov. 

a.c., accesul în sălile 117, 118 și „Tudor Vianu” se va face cu o cheie obținută de 

la poartă (care va fi predată după curs tot la poartă). Acest sistem se va extinde 

pentru toate spațiile de învățământ în perioada următoare. 

 La propunerea d-nei conf. dr. Adela Rogojinaru, s-a aprobat reducerea taxei de 

studiu pentru progamul de învățământ la distanță, în conformitate cu ultima 

decizie a Senatului UB. Reducerea acordată va fi de 10% (20% pentru cazurile 

sociale, doar cu aprobarea directorului programului de studii și a Consiliului 

profesoral).    

 Actualizarea site-ului Facultății 

CV-urile cadrelor didactice trebuie postate pe site. 



 

 

 Colectivul de Etnologie și Folclor va desemna un reprezentant care s-o înlocuiască pe 

doamna prof. dr. Rodica Zane ca membru în Consiliul profesoral. Alegerea va fi validată 

în ședința din 6 dec. a.c. 

 Premii 

Studenții care au reprezentat facultatea la Colocviul Internațional Studențesc „Lucian 

Blaga” de la Sibiu (28-30 oct. 2010) au obținut următoarele premii: Gabriela Dăianu – 

premiul I, Nicoleta Simionescu (premiul al II-lea), Oana Tincă (premiul al III-lea) – la 

diferite secțiuni, Alina Ciobotaru (premiul revistei „Transilvania”). 

 Se aprobă tematica ședințelor de consiliu pentru sem. I, 2010-2011. 

 Se aprobă redistribuirea locurilor rămase libere în urma reclasificării studenților (v. doc. 

atașat). 

 DOCTORATE- comisii 

Drd. Inginur Rustem (tema tezei: „Nastratin Hogea în literatura română și turcă”; coord. 

șt.: prof. dr. Silviu Angelescu): prof. dr. Liviu Papadima (președinte), acad. CS I, dr. 

Sabina Ispas (Institutul de Etnologie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, Academia 

Română), prof. dr. Gheorghe Bârlea (Univ. Ovidius, Constanța), conf. dr. Luminița 

Munteanu (UB) – referenți. 

Drd. Laura Elena Ududec (tema tezei: „Feminitatea în literatura română”; coord. șt.: prof. 

dr. Florin Mihăilescu): prof. dr. Liviu Papadima (președinte), prof. dr. Elena Filipaș 

(UB), prof. dr. Vasile Spiridon (Univ. Bacău), CS I dr. Stancu Ilin (Institutul „G. 

Călinescu” al Academiei Române) – referenți. 

Drd. Mihaela Munteanu (tema tezei: „Personajul feminin în opera Hortensiei Papadat-

Bengescu”; coord. șt.: prof. dr. Dumitru Micu): prof. dr. Liviu Papadima (președinte), 

prof. dr. Florin Mihăilescu (UB), conf. dr. Marina Capbun (Univ. Ovidius, Constanța), 

conf. dr. Mihaela Albu (Univ. din Craiova) – referenți.  

Drd. Mimi-Carmina Cojocaru (tema tezei: „Poezia nașterii și stingerii la Eminescu”; 

coord. șt.: prof. dr. Dumitru Micu): prof. dr. Liviu Papadima (președinte), prof. dr. Ștefan 

Cazimir (UB), prof. dr. Ion Bălu (Univ. de Petrol și Gaze, Ploiești), CS I dr. Lucian Chișu 

(Institutul „G. Călinescu” al Academiei Române) – referenți.  

Drd. Ana Maria Secară Costin (tema tezei: „Proza postmodernă românească: între text 

narativ și intertextualitate”; coord. șt.: prof. dr. Mihaela Zamfir): prof. dr. Emil Ionescu 

(președinte), prof. dr. Maria Cătănescu (UB), prof. dr. Emilia Parpală Afana (Univ. din 

Craiova), prof. dr. Anca Gâță (Univ. „Dunărea de Jos” din Galați) – referenți.  



 

 

Drd. Adina Dinițoiu (tema tezei: „Proza lui Mircea Nedelciu”; coord. șt.: prof. dr. Paul 

Cornea): prof. dr. Liviu Papadima (președinte), prof. dr. Adriana Babeți (Univ. de Vest 

din Timișoara), prof. dr. Sanda Cordoș (UBB Cluj), conf. dr. Carmen Mușat (UB) – 

referenți. 

Drd. Nicoleta Păun (tema tezei: „Camil Petrescu – teatrolog și dramaturg”; coord. șt.: 

prof. dr. Elena Filipaș): prof. dr. Liviu Papadima (președinte), prof. dr. Florin Mihăilescu 

(UB), prof. dr. Paul Dugneanu (Univ. Ovidius, Constanța), CS I dr. Dorina Grăsoiu 

(Institutul „G. Călinescu” al Academiei Române) – referenți. 

Drd. Bianca Burța-Cernat (tema tezei: „Afirmarea scriitoarei în literatura română. Proza 

feminină interbelică”; coord. șt.: prof. dr. Elena Filipaș): prof. dr. Liviu Papadima 

(președinte), prof. dr. Eugen Negrici (UB), prof. dr. Cornel Ungureanu (Univ. din Vest 

din Timișoara), CS I dr. Nicolae Mecu (Institutul „G. Călinescu” al Academiei Române) 

– referenți.  

 DOCTORATE- cereri 

Drd. Nicolae Țone solicită transferul de la prof. dr. Marin Mincu (decedat), la prof. dr. 

Florin Mihăilescu, cu acordul acestuia. Tema tezei de doctorat: „Geo Bogza și avangarda 

română”. Se aprobă. 

Drd. Alina Mihaela Creangă solicită transferul de la prof. dr. Dan-Horia Mazilu 

(decedat), la prof. dr. Mihai Moraru, cu acordul acestuia. Se aprobă. 

  

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


