
 

 

 

ŞEDINȚA CONSILIULUI PROFESORAL AL FACULTĂȚII DE LITERE 

10 OCTOMBRIE 2011 

 

Participă 26 de cadre didactice. 

Ordinea de zi: 

1. Stabilirea cotelor de reprezentare a departamentelor facultății în Consiliul Profesoral 

2. Diverse 

 

1. Stabilirea cotelor de reprezentare a departamentelor facultății în Consiliul 

Profesoral   

Se aprobă cu 24 de voturi pentru și 2 împotrivă următoarele cote de reprezentare: 

Departamentul de studii literare (33 membri) – 8 locuri 

Departamentul de lingvistică (34 membri) – 8 locuri 

Departamentul de științe ale comunicării (25 membri) – 6 locuri 

Departamentul de studii culturale (12 membri) – 3 locuri 

Departamentul de științe administrative (7 membri) – 2 locuri 

Viitorul consiliu profesoral va avea 27 membri cadre didactice și 8 reprezentanți ai 

studenților. 

Depunerea candidaturilor se va face între 20 octombrie și 1 noiembrie, iar ședințele 

de alegeri vor avea loc la nivelul departamentelor pe 14 nov., de la ora 13. 

2. Diverse 

 Se aprobă redistribuirea unor locuri bugetare de la programe de licență și 

masterat, rămase libere în urma reclasificării studenților. 

 Se aprobă rapoartele de cercetare ale doctoranzilor din anul al II-lea, domeniul 

Lingvistică și comunicare. 

 Alegeri pentru conducerea departamentelor Facultății de Litere 



 

 

Ședințele de alegere a directorului de departament și a consiliului 

departamentului (5-7 membri) vor avea loc luni, 17 oct., între orele 13-15, și 

vor fi urmate de ședința Consiliului profesoral pentru validarea rezultatelor. 

Ședințele vor fi convocate de directorii interimari. Șefii de colective vor fi 

aleși în cadrul aceleiași ședințe. Au drept de vot toate cadrele didactice cu 

contract de muncă pe perioadă nedeterminată la data alegerilor. Ședințele vor 

fi conduse de decanul de vârstă al departamentului. 

Decanul Facultății, dl prof. dr. Liviu Papadima, propune membrilor 

Consiliului un protocol de funcționare a departamentelor. Acesta va fi semnat 

în ședința de alegeri. 

 Statutul Centrului de studii ebraice Goldstein-Goren 

Va funcționa în continuare ca un centru de cercetare care gestionează un 

program de masterat. Introducerea acestui centru într-o structurală 

departamentală i-ar complica funcționarea. 

 Anunțuri 

S-au publicat rezultatele ierarhizării programelor de studii. Programele 

facultății s-au clasat în general în categoria A, clasare care va antrena și o 

finanțare suplimentară. 

S-a încheiat proiectul EDUCATI-1. Sunt prezentate volumele rezultate în 

urma proiectului. Decanul facultății adresează mulțumiri d-nei lector dr. Laura 

Mesina, responsabilul logistic general al proiectului. 

A fost publicată o antologie a doctoranzilor sub coordonarea d-lui prof. dr. 

Mircea Anghelescu. 

 Tematica ședințelor de Consiliu din sem. I 2011-2012 

17 oct. (ora 15): Validarea alegerilor de la nivelul departamentelor facultății și 

al Școlii doctorale. 

14 nov. (ora 15): Validarea alegerilor pentru noul Consiliu profesoral și pentru 

reprezentanții facultății în Senatul UB; Planul editorial pentru anul 2012. 

28 nov.: Reorganizarea comisiilor de specialitate la nivelul facultății; 

promovarea masteratelor; raportul de autoevaluare al facultății pentru 2010-

2011. 

13 dec.: Raportul de autoevaluare al facultății pentru 2010-2011; planul 

operațional 2012; raportul de cercetare pentru anul 2011. 



 

 

16 ian.: Avizarea candidaturilor pentru funcția de decan; admitere 2012; Zilele 

Porților Deschise 2012; orarul semestrului al II-lea; examenul de licență, 

sesiunea februarie 2012. 

6 febr.: Comisii examen de licență și disertație, sesiunile iunie 2012 și febr. 

2013; comisii examen admitere 2012, licență și masterat; școala de vară 2012. 

 Comisii doctorat 

Drd. Adrian Laurențiu Șimon (tema tezei: „Cercetarea etnografică și folclorică 

a defileului Mureșului de Jos. Mentalități arhaice și modernitate întârziată”; 

coord. șt. prof. dr. Nicolae Constantinescu): prof. dr. Liviu Papadima 

(președinte); conf. dr. Narcisa Știucă (UB), prof. dr. Ion Godea (Univ. din 

Oradea), C.S. I dr. Ion Ghinoiu (IEF „C. Brăiloiu”, Academia Română) – 

referenți oficiali. 

Drd. Elena Sticlea (tema tezei: „Rolul lui –i în evoluția sunetelor și formelor 

limbii române”; coord. șt. prof. dr. Grigore Brâncuș”): prof. dr. Liviu 

Papadima (președinte); prof. dr. Gheorghe Chivu (UB), prof. dr. Nicolae 

Saramandu (Inst. de Lingvistică, București), C.S. I dr. Cătălina Vătășescu 

(Inst. de Studii Sud-Est Europene, București) - referenți oficiali.  

 

 

  

 

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


