ŞEDINȚA CONSILIULUI PROFESORAL AL FACULTĂȚII DE LITERE
9 MAI 2011

Participă 22 cadre didactice și 3 studenți.
Ordinea de zi:
1. Raportul de activitate al Școlii Doctorale Litere;
2. Raportul de activitate al Școlii Postdoctorale Litere;
3. Diverse.

1. Raportul de activitate al Școlii Doctorale Litere
Prezintă d-na prof. dr. Liliana Ruxăndoiu, directorul Școlii doctorale. Studiile
doctorale se desfășoară, pentru anii II și III, în cadrul unor proiecte cu finanțare
europeană. Pentru doctoranzii anului I au fost alocate doar 6 burse de acest tip, dintrun proiect derulat la nivelul Universității din București. Prin intermediul proiectelor
doctorale de tip POSDRU se organizează anual câte un seminar științific național și
unul internațional pentru cele două domenii de cercetare: Studii lingvistice și Studii
literare. Se editează în fiecare an volume colective de studii ale doctoranzilor.
Studenții au posibilitatea de a-și publica articolele în revistele editate de Școala
doctorală: Romanian Literary and Cultural Studies și Studies in Linguistics and
Communication.
Situația doctoranzilor din anul I e însă una dificilă, din cauza întârzierilor foarte mari
în plata burselor. În aceste condiții, efectuarea stagiul de documentare în străinătate
din anul al II-lea este pusă sub semnul întrebării.
Admiterea la studii doctorale din luna septembrie 2011 se va desfășura în condiții
încă neclare în privința dreptului de coordonare a doctoratelor.
Dl prof. dr. Mihai Dinu anunță că MECTS preconizează extinderea dreptului de a
conduce noi doctoranzi până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

2. Raportul de activitate al Școlii Postdoctorale Litere
Prezintă dl decan, prof. dr. Liviu Papadima, directorul Școlii postdoctorale. În prezent
se află în derulare în Facultatea de Litere un proiect cu finanțare europeană de care
beneficiază 4 cercetători. Programul școlii postdoctorale Litere se desfășoară în
parteneriat cu structura similară a Facultății de Limbi și Literaturi Străine (întâlniri
săptămânale în cadrul cărora cercetătorii prezintă aspecte ale temelor de cercetare sau
participă la conferințe ale unor specialiști invitați). Coordonatorii proiectelor de
cercetare postdoctorală sunt: prof. dr. Emil Ionescu, prof. dr. Ion Bogdan Lefter, prof.
dr. Liviu Papadima, conf. dr. Alexandru Ofrim.
3. Diverse
 Comisie doctorat: drd. Mihaela Viorica Constantinescu (tema lucrării: „Teorii
lingvistice ale umorului. Umorul politic românesc în perioada comunistă”;
coordonator științific: prof. dr. Liliana Ruxăndoiu): prof. dr. Emil Ionescu
(președinte); prof. dr. Maria Cătănescu (UB), prof. dr. Sanda Golopenția-Eretescu
(Brown University, SUA), prof. dr. Ana Gâță (Universitatea „Dunărea de Jos”
din Galați) - referenți.
 Anunțuri:
- Decanul Facultății de Litere, prof. dr. Liviu Papadima, informează membrii
Consiliului despre apariția Ordinului MECTS privind clasificarea universităților.
Procesul de clasificare are la bază completarea unei grile de indicatori și se va
desfășura de acum înainte anual. Miza este una foarte importantă, întrucât de
locul ocupat în ierarhie va depinde situarea fiecărei universități într-una din cele 3
categorii prevăzute de Legea Educației Naționale (cu drept de organizare a
studiilor de licență/ licență și master/ licență, master și doctorat) și finanțarea
corespunzătoare. Clasificarea se va face pe domenii de studiu, nu pe programe.
Studiile organizate de Facultatea de Litere se încadrează în 4 domenii: Filologie,
Studii culturale, Științe ale comunicării și Științe administrative.
Din păcate, informația completă privind procedura de raportare a ajuns la
Facultate cu mare întârziere, în condițiile în care datele pentru ultimii 5 ani trebuie
trimise la Rectorat până luni, 16 mai a.c. În consecință, șefii de catedre, cadrele
didactice și personalul nedidactic sunt rugați să furnizeze informațiile care le vor
fi solicitate prin email în cursul zilei de luni, 9 mai, până joi, 12 mai a.c. Aceste
date trebuie apoi organizate pe domenii și introduse în chestionare online până la
data de 16 mai.

- Decanul reiterează rugămintea adresată cadrelor didactice de a contribui la
alcătuirea unei baze de date a cercetătorilor și profesorilor din străinătate care să
fie invitați să se înscrie ca evaluatori CNCS. Termen-limită pentru transmiterea
numelor și a datelor de contact (adresă de email): miercuri, 11 mai, la Decanat
(asist. Sorina Zavalan).
- D-na prof. dr. Rodica Zafiu anunță că miercuri, 11 mai se va organiza la sediul
CNCS o dezbatere publică având ca obiect criteriile de evaluare și ierarhizare a
revistelor științifice și editurilor românești.

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

