
 

 

 

ŞEDINŢA CONSILIULUI PROFESORAL AL FACULTĂŢII DE LITERE 

10 IANUARIE 2011 

 

Participă 22 cadre didactice și 8 studenți. 

Ordinea de zi: 

1. Admitere 2011; 

2. Zilele Porților Deschise 2011; 

3. Orar semestrul al II-lea al anului universitar 2010-2011; 

4. Școala de vară 2011; 

5. Examen de licență, sesiunea februarie 2011; 

6. Alegeri reprezentanți studenți în Senatul UB; 

7. Diverse. 

 

 

 

1. Admitere 2011 

Decanul, dl prof. dr. Liviu Papadima, prezintă propunerile de cifre de școlarizare pentru 

examenul de admitere 2011. 

a) Studii de licență. Facultatea va solicita 600 de locuri. 

b) Studii de masterat. Se solicită 360 de locuri (în medie 30 locuri/program), distribuite 

astfel: 210 locuri pentru domeniul Științe umaniste și 150 de locuri pentru domeniul 

Științe sociale și politice. Locurile vor fi repartizate după aprobare cf criteriului de 

anul trecut (nr. de înscrieri/program). 

c) Doctorat. Facultatea solicită 50 de locuri. 

Se aprobă aceste cifre. 

2. Zilele Porților Deschise 2011 



 

 

Prezintă dl prodecan, conf. dr. Cristian Moroianu. Nu s-a stabilit încă perioada de 

desfășurare. Anul acesta campania de promovare se va orienta către elevii din clasa a XI-

a de liceu și va continua dincolo de săptămâna rezervată Porților Deschise, cu diverse 

manifestări, apelând la asociațiile studențești și la sprijinul profesorilor din învățământul 

preuniversitar (în special mentorii de practică pedagogică). 

3. Orar semestrul al II-lea al anului universitar 2010-2011 

Prezintă d-na prodecan, conf. dr. Oana Murăruș. Calendarul de alcătuire a orarului și 

schema de orar au fost trimise cadrelor didactice. Opțiunile pot fi trimise până la 16 ian. 

a.c. E de dorit să se utilizeze mai mult spațiile de orar din zilele în care studenții de la 

Română au ore la specializarea B. De la ora 16 programele de masterat vor avea prioritate 

la alocarea sălilor.  

Orarul provizoriu va putea fi consultat între 27 ian. și 2 febr. 

4. Școala de vară 2011 

D-na prodecan, conf. dr. Oana Murăruș, prezintă formatul de desfășurare a Școlii de vară 

din august 2010 și anunță că în 2011 școala va funcționa tot pe baza taxelor plătite de 

cursanți, întrucât MECTS nu mai alocă fonduri în acest scop. În luna februarie 2011 va fi 

relansată oferta pentru ediția din acest an. 

5. Examen de licență, sesiunea februarie 2011 

D-na prodecan, conf. dr. Oana Murăruș, prezintă calendarul examenului de licență din 

luna februarie. Între 17-24 ian. vor avea loc înscrierile. 

Specializările Lb. și lit. română și LUC – 27 ian. proba A 

            31 ian. proba B 

               4 febr. susținerea lucrării de licență 

Specializarea CRP – 27 ian. proba scrisă 

                       3 febr. susținerea lucrării de licență  

Specializările Studii europene, Asistență managerială și secretariat – 1 febr. proba scrisă 

                                  3 febr. susținerea 

lucrării de licență 

Specializarea Biblioteconomie și știința informării - 1 febr. proba scrisă 

                                        4 febr. susținerea lucrării de licență 

Comisiile sunt cele aprobate pentru examenul de licență din sesiunea iunie 2010. Cadrele 

didactice indisponibile vor fi înlocuite. 

6. Alegeri reprezentanți studenți în Senatul UB 

Pentru a reprezenta studenții Facultății de Litere în Senatul UB au fost aleși Sergiu Dîrnu 

(anul III SE) și drd. Andreea Drăghicescu. 

7. Diverse 



 

 

 D-na conf. dr. Oana Murăruș o va înlocui pe d-na prof. dr. Rodica Zane în Senatul 

Universității din București. 

 Luni, 24 ian., de la ora 12 va avea loc ședința Biroului de Consiliu cu șefii de catedre și 

colective pentru a discuta Legea Educației Naționale și efectele acesteia pentru sistemul 

învățământului superior. Un alt subiect de discuție îl vor constitui propunerile de lansare 

a unor programe de masterat internaționale. 

 Se aprobă Regulamentul de evaluare a studenților discutat în precedenta ședință de 

Consiliu. 

 Rectoratul UB a solicitat facultăților să-și redefinească parteneriatele internaționale 

strategice și să le încurajeze în continuare pe cele mai active. 

 Biroul de Relații Publice al UB anunță înființarea unei noi secțiuni a TopUB: TopDoc. 

Doctoranzii Universității vor avea posibilitatea de a-și publica aici lucrările, de a-și face 

cunoscute activitățile etc. 

 Biroul de Relații Publice al UB solicită Facultății de Litere colaborarea cu studenți ai 

facultății, care vor putea efectua practica de specialitate (redactare de texte pentru site-ul 

UB) în cadrul Biroului. 

 Memento: Completarea indicatorilor de cercetare pentru Raportul de autoevaluare → 

URGENT 

      Completarea formularelor de raportare a activității de cercetare pe site-ul 

CNCSIS (numai pentru catedrele de Limba română, Literatură română și 

colectivele de Teoria literaturii și Literatură comparată) → până la 15 ian.  

      Actualizarea informațiilor din fluturașii de promovare a programelor de 

masterat → URGENT 

      Afișarea propunerilor de teme pentru lucrările de licență la avizierele 

catedrelor → URGENT 

 DOCTORATE- comisii 

Drd. Silvia Adriana Tomescu (tema tezei: „Utilizarea sistemelor moderne de comunicare 

ca mijloc de predare-învățare și perfecționare în învățământul superior la distanță. Studiu 

de caz: perfecționarea bibliotecarilor”; coord. șt.: prof. dr. Ion Stoica): prof. dr. Liviu 

Papadima (președinte), prof. dr. Vasile Târa (Universitatea de Vest din Timișoara), prof. 

dr. Dan Stoica (Univ. „Al. I. Cuza” Iași), prof. dr. Adina Berciu (UB) – referenți oficiali.  



 

 

Drd. Ileana Blanca Croitor (tema tezei: „Acordul în limba română”; coord. șt.: prof. dr. 

Valeria Guțu Romalo): prof. dr. Emil Ionescu (președinte), prof. dr. Gabriela Pană 

Dindelegan (UB), prof. dr. Mihaela Gheorghe (Universitatea Transilvania, Brașov), prof. 

dr. Marleen van Peteghem (Universiteit Gent), Dr. Alain Kilnn (directeur de recherche 

CNRS, Univ. Paris 7) – referenți oficiali. 

  

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


