
ŞEDINȚA CONSILIULUI PROFESORAL AL FACULTĂȚII DE LITERE

10 MAI 2010

Participă 20 de cadre didactice și 1 reprezentant al studenților.

Ordinea de zi:

1. Planul de învățământ pentru Limba și Literatura Română B; 
2. Raportul de activitate al Școlii Doctorale Litere;
3. Cursurile de vară ale Universității din București, ediția 2010;
4. Informații despre examenul de licență, sesiunea iunie 2010 și februarie 2011; 
5. Contacte facultate - școală;
6. Diverse.

Decanul Facultății de Litere, prof. dr. Liviu Papadima, și dl prodecan, prof. dr. Emil Ionescu, 
fac parte dintr-o comisie prezidată de Rectorul Universității din București, care evaluează 
situația spațiilor de învățământ din Facultatea de Matematică și Informatică. Ședința 
Consiliului profesoral este prezidată de d-na prodecan, prof. dr. Rodica Zane.

1. Planul de învățământ pentru Limba și Literatura Română B

Se distribuie propunerea Biroului de Consiliu (v. documentul atașat). Prezintă lector 
dr. Oana Fotache. Se aprobă în urma votului.

2. Raportul de activitate al Școlii Doctorale Litere

D-na prof. dr. Liliana Ruxăndoiu prezintă situația actuală și perspectivele Școlii 
doctorale a Facultății de Litere. Principala problemă a sistemului actual privește 
faptul că organizarea admiterii la doctorat din sesiunea septembrie 2010 este incertă, 
nemaiexistând un program de finanțare de tipul EDUCATI 1 și 2. Acest sistem a adus 
certe beneficii: invitarea unor profesori din străinătate în semestrul al II-lea al școlii 
doctorale; organizarea unor seminarii internaționale și naționale, în fiecare an. Alte 
dificultăți cu care se confruntă conducerea școlii doctorale țin de armonizarea 
programelor de curs astfel încât acestea să răspundă domeniilor de specializare ale 
doctoranzilor, de transferul de generații la nivelul profesorilor coordonatori de 
doctorat și de reorganizarea ciclului masteral prin noua lege a învățământului.

În legătură cu acest aspect, se prefigurează obligativitatea absolvirii unui masterat de 
tip științific pentru admiterea la doctorat (care va echivala cu primul an de pregătire 



doctorală), în timp ce posibilitatea unei cariere didactice este condiționată de 
absolvirea unui masterat didactic. 

În urma intervențiilor d-lui prof. dr. Silviu Angelescu, d-lui prof. dr. Mircea 
Regneală, d-nei prof. dr. Rodica Zane, se ia hotărârea să se pregătească un proiect de 
organizare a unui masterat cu profil dublu, didactic și științific, pe sistemul unui 
trunchi comun didactic în primul an de studii. D-na prodecan propune reluarea 
discuției în următoarea ședință a Consiliului profesoral și stabilirea unei echipe de 
lucru alcătuită din reprezentanți ai fiecărei catedre.

Dl prof. dr. Mircea Regneală este de părere că ar trebui redactat un protest privind 
masteratele didactice, adresat Comisiei parlamentare pentru învățământ. Se oferă d-na 
lector dr. Alice Toma să redacteze o variantă de lucru a documentului. 

D-na prodecan întreabă dacă situația burselor va influența interesul pentru școala 
doctorală în sesiunea din septembrie 2010. D-na prof. dr. Liliana Ruxăndoiu 
consideră acest efect ca foarte probabil, în condițiile în care există un singur proiect 
de finanțare a studiilor doctorale din fonduri structurale la nivelul Universității din 
București, iar Facultății de Litere îi vor reveni doar 4-5 burse în acest cadru. 

3.  Cursurile de vară ale Universității din București, ediția 2010

D-na conf. dr. Oana Murăruș, directoarea cursurilor de vară, prezintă proiectul 
alcătuit pentru ediția 2010 (disponibil pe site-ul Universității din București). În 2009 
cursurile de vară au fost suspendate din motive economice. Anul acesta ele se vor 
desfășura la București (până acum se organizau la Sinaia), în clădirea Facultății de 
Litere, pe o perioadă de 2 săptămâni (1-15 august) în loc de 3. În mare măsură 
programul este finanțat prin taxele percepute cursanților.  

Dl prof. dr. Silviu Angelescu consideră îngrijorătoare scăderea interesului cursanților 
pentru acest program, care aduce prestigiu facultății și relații cu alte universități. Ar fi 
fost de dorit să fie organizat în colaborare cu Institutul Cultural Român. 

D-na prodecan, prof. dr. Rodica Zane, propune ca formatul școlii de vară să fie 
discutat în ședința Consiliului profesoral de la începutul anului universitar următor 
(octombrie 2010).

4. Informații despre examenul de licență, sesiunea iunie 2010 și februarie 2011

D-na prodecan prezintă modificările de metodologie. Pentru prima dată este 
obligatorie depunerea lucrării de licență în format electronic, înainte de susținere. 



Fiecare catedră va organiza o comisie din 2 persoane care să verifice lucrările prin 
sondaj. Secretarele de catedră vor trimite la secretariatul facultății listele cu lucrările 
depuse. 

D-na prof. dr. Adriana Ichim consideră că responsabilitatea verificării lucrărilor 
revine coordonatorilor, care au competență în domeniu. 

D-na prof. dr. Doina Banciu susține constituirea unor baze de date electronice și 
verificarea lucrărilor de către o comisie, pentru a asigura un acces mai larg al 
membrilor catedrei la lucrările de licență. D-na profesor pune la dispoziția colegilor 
platforma de e-learning a colectivului de informatică aplicată pentru stocarea și 
accesul la aceste documente.

D-na prof. dr. Rodica Zafiu susține ideea verificării de către comisie și propune 
constituirea unei baze de date comune cu alte centre universitare filologice.

Se ia hotărârea ca studenții să depună un singur exemplar imprimat al lucrării pentru 
arhiva facultății. 

Studenții vor putea opta pentru un anumit modul din tematica de licență în sala de 
examen.

5. Contacte facultate - școală 

D-na prodecan, prof. dr. Rodica Zane, prezintă proiectul de întâlniri cu profesorii și 
elevii din principalele licee bucureștene, proiect demarat cu ocazia Zilelor Porților 
Deschise. Prima întâlnire, la care au participat 19 profesori de liceu, a avut loc pe 15 
aprilie. Profesorii s-au arătat dornici să stabilească un parteneriat de durată cu 
Facultatea de Litere, orientat pe două direcții: organizarea unor întâlniri ale liceenilor 
cu personalități literare/culturale din facultate (primul invitat: Mircea Cărtărescu, pe 
13 mai); organizarea unor întâlniri între profesorii de liceu și cei din facultate, pe 
teme propuse de primii. Proiectul va continua cu o întâlnire cu Ioana Pârvulescu, 
despre romanul Viața începe vineri (Humanitas, 2009). 

6. Diverse

 Metodologie admitere licență

Prezintă dl prodecan, conf. dr. Cristian Moroianu. De anul acesta Facultatea de Litere 
va avea o metodologie internă a admiterii, în acord cu cea a UB (v. documentul 
atașat). Se adoptă propunerea catedrei de Comunicare și Relații Publice de a stabili ca 
medie minimă de admitere la această specializare nota 6 (pentru locurile bugetate și 
cu taxă). 



 Doctorate

Se aprobă următoarele comisii de susținere:

Drd. Liliana Soare (tema tezei: „Școala Ardeleană. Lexicul scrierilor de popularizare a 
științei”; coord. șt.: prof. dr. Gheorghe Chivu): conf. dr. Cristian Moroianu (președinte), 
prof. dr. Grigore Brâncuș (UB), prof. dr. Ștefan Găitănaru (Universitatea din Pitești), 
conf. dr. Silvia Pitiriciu (Universitatea din Craiova) – referenți.

Drd. Egina Buftea-Jercan (tema tezei: „Al. Odobescu și literatura engleză”; coord. șt.: 
prof. dr. Mircea Anghelescu): prof. dr. Liviu Papadima (președinte), prof. dr. Lidia Vianu 
(UB), prof. dr. Andrei Bodiu (Universitatea „Transilvania” din Brașov), CS I dr. Nicolae 
Mecu (Institutul „G. Călinescu”) – referenți.

Drd. Marin Neagu (tema tezei: „Imaginarul malefic în literatura populară română”; 
coord. șt.: prof. dr. Silviu Angelescu): prof. dr. Liviu Papadima (președinte), acad. dr. 
Sabina Ispas (Institutul „C. Brăiloiu”), prof. dr. Nicolae Panea (Universitatea din 
Craiova), prof. dr. Rodica Zane (UB) – referenți.

Cerere de transfer

Se aprobă transferul drd.  Mimi-Carmina Cojocaru de la prof. dr. George Gană, la prof. 
dr. Dumitru Micu (tema tezei: „Poezia nașterii și a stingerii la Eminescu”).

 Propunere – Atelierul de studii eminesciene

Se aprobă propunerea d-lui lector dr. Iulian Costache de a înființa și coordona Atelierul 
de studii eminesciene. Atelierul vizează crearea unui cadru necesar formării studenților 
pentru cercetare și documentare, cu aplicație pe bibliografia eminesciană.

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


