ŞEDINȚA CONSILIULUI PROFESORAL AL FACULTĂȚII DE LITERE
11 APRILIE 2011

Participă 18 cadre didactice și 5 studenți.
Ordinea de zi:
1. Concursul pentru bursele ERASMUS;
2. Rapoartele de activitate ale centrelor de cercetare pentru anul 2010;
3. Propuneri pentru cursurile opționale 2011-2012;
4. Diverse.

1. Concursul pentru bursele ERASMUS
Prezintă lector dr. Cristina Bogdan, responsabilul Erasmus al Facultății de Litere.
Interviul candidaților în vederea selecției a avut loc pe 29 martie a.c. Din comisie au
făcut parte: prof. dr. Monica Spiridon, prof. dr. Rodica Zafiu, conf. dr. Ion
Manolescu, lect. dr. Camelia Ușurelu, lect. dr. Cristina Bogdan. Au fost depuse 16
dosare pentru cele 15 locuri alocate facultății, la care se adaugă 4 rezerve.
În urma interviului au fost selecționați 12 titulari și o rezervă.
2. Rapoartele de activitate ale centrelor de cercetare pentru anul 2010
Secretarul științific al facultății, lector dr. Oana Fotache, prezintă Raportul anual de
cercetare pentru 2010 și anunță deschiderea unor noi competiții pentru granturi de
cercetare de către CNCS (detalii la http://www.cncsis.ro/ - Proiecte de Cercetare
Exploratorie, Proiecte de Cercetare Postdoctorală și Proiecte de cercetare pentru
stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente). Termen de
depunere pentru toate competițiile: 6 mai 2011.
3. Propuneri pentru cursurile opționale 2011-2012
Catedrele de Limba română, Literatură română, Teoria literaturii, literatură
comparată, etnologie și folclor trebuie să prezinte Consiliului lista cursurilor

opționale propuse studenților în următorul an universitar. De centralizarea
propunerilor se va ocupa Mădălina Naidinoaia, secretar al catedrei de Limba română.
4. Diverse
 Comisie doctorat: drd. Raluca Ionescu (tema lucrării: „Sintaxa și semantica
adjectivului în limba română actuală – adjectivul nonpronominal”; coordonator
științific: acad. prof. dr. Gabriela Pană Dindelegan): conf. dr. Cristian Moroianu
(președinte); prof. dr. Rodica Zafiu (Universitatea din București), prof. dr.
Mihaela Gheorghe (Universitatea Transilvania din Brașov), C.S. I dr. Dana
Manea (Institutul de Lingvistică din București) - referenți.
 Comisie doctorat: drd. Daniela Țăpârdea (tema lucrării: „Cella Serghi – studiu
monografic”; coordonator științific: prof. dr. Elena Filipaș): prof. dr. Liviu
Papadima (președinte); prof. dr. Florin Mihăilescu (Universitatea din București),
prof. dr. Ion Bălu (Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești), C.S. I dr. Dorina
Grăsoiu (Institutul „G. Călinescu” din București) - referenți.
 Comisie doctorat: drd. Florina Barbu (tema lucrării: „Imagini ale orașului în
romanul românesc interbelic”; coordonator științific: prof. dr. Florin Mihăilescu):
prof. dr. Liviu Papadima (președinte); prof. dr. Elena Filipaș (Universitatea din
București), prof. dr. Ion Bălu (Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești), conf. dr.
Doru Scărlătescu (Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași) - referenți.
 Decanul Facultății de Litere, prof. dr. Liviu Papadima, prezintă Metodologiacadru de organizare a concursurilor didactice și de cercetare din învățământul
superior (trimisă spre consultare cadrelor didactice din facultate). Dl conf. dr. Ion
Manolescu a făcut o analiză a proiectului de Metodologie și formulează o serie de
comentarii critice (în special legate de inadecvarea criteriilor de concurs la
situația domeniului Literatură română, și de cerințele pentru obținerea abilitării de
cercetare). La discuții intervin prof. dr. Rodica Zafiu, acad. prof. dr. Gabriela
Pană Dindelegan, prof. dr. Liviu Papadima, prof. dr. Liliana Ruxăndoiu.
 Anunțuri:
-

La Colocviul de literatură contemporană (ediția 2011) desfășurat la Brașov,
studenții Facultății de Litere îndrumați de lect. dr. George Ardelean au obținut
următoarele premii: Oana Tinca, anul III Română – premiul al II-lea la
secțiunea „Eugen Negrici”; Nicoleta Simionescu, anul III Română – premiul
al III-lea la secțiunea „Cornel Ungureanu”.

-

În perioada 15-16 aprilie a.c. a avut loc conferința cu tema Literary Studies
facing European Literature (v. programul și comunicatul de presă la adresa
www.litere.ro) . Cu acest prilej, d-lui prof. dr. Theo D’Haen (University of

Leuven/ Louvain, Belgia) și d-lui prof. dr. David Damrosch (Harvard
University, SUA) li s-a acordat titlul de doctor honoris causa al Universității
din București. Ceremoniile au avut loc vineri, 15 aprilie și sâmbătă, 16 aprilie
a.c.
-

ARACIS organizează o nouă selecție a cadrelor didactice (profesori sau
conferențiari) pentru REGISTRUL NATIONAL AL EVALUATORILOR.
Detalii la adresa www.aracis.ro.

-

Consiliul National al Cercetării Științifice a lansat un apel pentru selectarea
evaluatorilor străini care vor fi implicați în competițiile lansate recent. Apelul
MECTS a fost trimis prin e-mail cadrelor didactice din facultate (luni, 11
aprilie).

-

La data de 3 mai a.c. va avea loc comemorarea prof. dr. Romul Munteanu.

-

La propunerea d-nei conf. dr. Adela Rogojinaru, Consiliul aprobă depunerea
dosarului de acreditare pentru programul de CRP – frecvență redusă, în
condițiile noii Legi a Educației Naționale.

-

D-na Cristina Luca este noua secretară a Catedrei de Literatură română.

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

