ŞEDINȚA C ONSILIULUI PROFESORAL AL FACULTĂȚII DE LITERE
11 IANUARIE 2010

Participă 22 cadre didactice și 3 reprezentanți ai studenților.
Ordinea de zi:
1. Studii masterale
2. Studii doctorale
3. Examenul de licență – sesiunile februarie și iunie 2010
4. Diverse

1. Studii masterale
D-l decan, prof. dr. Liviu Papadima, prezintă studiul sociologic referitor la continuarea
studiilor de masterat la Facultatea de Litere. La discuții se insistă asupra necesității unei
campanii de promovare și se propune crearea unui blog pentru interacţiunea student –
secretariat.
D-l decan îi invită pe coordonatorii de masterate la o intâlnire pentru stabilirea strategiei
de promovare luni, 18 ianuarie, la ora 14,00.
D-na prof. dr. Rodica Zafiu aduce în discuţie problema înscrierii la masterat a
absolvenţilor din generaţiile pre-Bologna. Se decide că aceştia se pot înscrie.

2. Studii doctorale
D-na prof. dr. Liliana Ruxăndoiu propune o cifră de școlarizare de 50 de locuri pentru
Şcoala doctorală în anul universitar 2010-2011.

3. Examenul de licență – sesiunile februarie și iunie 2010
D-l decan atrage atenţia că, din 146 de absolvenţi, numai 97 au promovat examenul de
licenţă.

Se decide uniformizarea tematicilor pentru examenul de licenţă (pentru absolvenții
Bologna şi pre-Bologna).
D-na secretar-şef anunţă datele examenelor de licenţă din sesiunea februarie 2010:
Română - Lb. străină: 1 februarie – proba scrisă la limba și literatura română, 3 februarie
– proba scrisă la lb. și lit. străină, 5 februarie – susţinerea lucrării de licență.
Comunicare și relații publice, Studii europene: 27 februarie – examen scris, 1 februarie –
susţinerea lucrării de licență.

4. Diverse


Doctorate

Se aprobă următoarele comisii de susținere:
Drd. Emanuela Pestroiu (tema tezei: „Viziune ortodoxă și relevanță estetică în poezia lui
L. Blaga”; coord. șt.: prof. dr. Florin Mihăilescu): prof. dr. Liviu Papadima (președinte),
prof. dr. Dumitru Micu (UB), prof. dr. Ion Bălu (Univ. Petrol și Gaze, Ploiești), prof. dr.
Ovidiu Moceanu (Univ. „Transilvania”, Brașov) – referenți.
Drd. Alina Daniela Marinescu (tema tezei: „Reflets. Les fonctions de la représentation du
miroir en peinture et en littérature”; coord. șt. prof. dr. Sorin Alexandrescu și prof. dr.
Pierre Servet) – se completează comisia de susținere cu prof. dr. Pierre Servet (Univ.
Lyon 3) și prof. dr. Alexandru Călinescu (Univ. „Al. I. Cuza”, Iași).
Drd. Luminița Anca Marcu (tema tezei: „Literatură și ideologie. Gazeta literară 19541968”; coord. șt.: prof. dr. Nicolae Manolescu): prof. dr. Liviu Papadima (președinte),
prof. dr. Paul Cornea (UB), prof. dr. Andrei Bodiu (Univ. „Transilvania”, Brașov), CS I
dr. Nicolae Mecu (Institutul „G. Călinescu”, București) – referenți.
Se aprobă schimbarea titlului tezei d-nei drd. Bianca Burța (Cernat), din „Profilul
scriitoarei în interbelicul românesc. Între estetică și ideologie”, în „Afirmarea scriitoarei
în literatura română. Proza feminină interbelică”, cu acordul coordonatorului științific,
prof. dr. Elena Filipaș.
Se aprobă cererea drd. Nicoleta Păun de transfer de la prof. dr. Marin Mincu, la prof. dr.
Elena Filipaș.
Se aprobă cererea drd. Roxana Ionela Zanea de transfer de la prof. dr. Dan Grigorescu, la
prof. dr. Silviu Angelescu.

Se aprobă cererea drd. Anca Anne-Marie Lăzărescu (Tudor) de transfer de la prof. dr.
Theodor Hristea, la prof. dr. Gheorghe Chivu.


Propuneri pentru cifrele de școlarizare 2010-2011

Studii de licență: D-l decan propune 570 de locuri repartizate astfel: 250 – Română–Lb.
străină, 50 – Etnologie, 70 – Studii europene, 80 – Comunicare şi relaţii publice, 50 –
Biblioteconomie și știința informării, 50 – Asistență managerială și secretariat, 20 – AMS
Crevedia.
Studii de masterat: se discută posibilitatea suplimentării numărului de locuri. Se decide
asupra unui număr minim de 20 de locuri bugetare. Propunerile pentru cifrele de
școlarizare sunt următoarele: Studii literare româneşti – 30 de locuri, Studii avansate în
lingvistică – 20, Teoria literaturii și literatură comparată – 25, Etnologie, antropologie
culturală și folclor – 25, Didactici ale disciplinelor filologice – 30, Teoria și practica
editării – 35, Cultură și civilizație ebraică – 20, Politică și cultură în context european și
internațional – 20, Modele de comunicare și relații publice – 40, Consultanţă și expertiză
în publicitate – 30, Gestionarea informaţiei în societatea contemporană – 30,
Managementul informație și al documentelor – 20.


D-na conf. dr. Adela Rogojinaru întreabă dacă se plătesc tutorialele de la
Comunicare și relații publice - ID, din posturile vacante. Se decide că se pot plăti.



D-l decan anunţă că d-na prof. dr. Doina Banciu a fost numită Doctor Honoris
Causa al Universităţii „Ovidius” din Constanţa.

Întocmit de lect. dr. Isabela Nedelcu și lect. dr. Oana Fotache Dubălaru

