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Participă 26 de cadre didactice.
Ordinea de zi:
1. Aprobarea pachetelorde cursuri opționale pentru specializarea Limba și literatura român
2.
3.

4.
5.

ă - o limbă și literatură străină, anul universitar 2010 - 2011;
Pregătirea admiterii la masterat, sesiunea iulie 2010;
Dezbaterea Proiectului Legii Educației Naționale;
Prezentarea Burselor Erasmus pentru anul universitar 2010 - 2011;
Diverse.

1. Aprobarea pachetelorde cursuri opționale pentru specializarea Limba și literatur

a română - o limbă și literatură străină, anul universitar 2010 - 2011
Pentru anul universitar 2010-2011, studenții din anul al II-lea vor putea opta între 10
cursuri/pachet (2 pachete), datorită numărului mai mare de studenți înmatriculați, iar
cei din anul al III-lea au la dispoziție 7 cursuri opționale în fiecare pachet (3 pachete).
D-na prodecan, prof. dr. Rodica Zane, roagă să fie trimise prezentările cursurilor noi
până la 26 aprilie (descriere de aprox. 10 rânduri).

2. Pregătirea admiterii la masterat, sesiunea iulie 2010

Decanul Facultății de Litere, prof. dr. Liviu Papadima, prezintă campania de
promovare a programelor de masterat (în două etape: prezentare generală a ofertei
facultății pentru studenții din anul al III-lea pe 31 martie a.c.; prezentări detaliate la
specializările direct interesate, de către coordonatorii de programe – până la sfârșitul
lunii aprilie).
Admiterea la masterat a fost programată în intervalul 19-22 iulie. Decanul propune un
calendar al probelor care să le dea posibilitatea candidaților să se înscrie la mai multe
programe (v. doc. atașat) și roagă membrii comisiilor de examen să-și planifice
perioada de concediu ținând seama de aceste date.
3. Dezbaterea Proiectului Legii Educației Naționale

Proiectul legii a fost trimis Parlamentului spre dezbatere. Poziția oficială a
Universității din București a fost publicată pe site-ul www.unibuc.ro .
4. Prezentarea Burselor Erasmus pentru anul universitar 2010 - 2011
Calendarul concursului de burse este prezentat de responsabilul Erasmus al Facultății,
d-na lector dr. Isabela Nedelcu. Pe 23 aprilie va avea loc interviul candidaților. Din
comisie fac parte: prof. dr. Monica Spiridon, lector dr. Camelia Ușurelu, lector dr.
Isabela Nedelcu.
5. Diverse


Doctorate

Se aprobă următoarele comisii de susținere:
Drd. Ciobănuc Marcela (tema tezei: „Modalități dostoievskiene în proza psihologică
românească”; coord. șt.: prof. dr. Dumitru Micu): prof. dr. Liviu Papadima (președinte),
prof. dr. Elena Filipaș (UB), prof. dr. Albert Kovacs (Institutul de limbi slave), prof. dr.
Lucian Chișu (Institutul „G. Călinescu”) – referenți.
Drd. Pârjol Florina (tema tezei: „Recuperarea autobiograficului în proza de după 1989”;
coord. șt.: prof. dr. Elena Filipaș): prof. dr. Liviu Papadima (președinte), prof. dr. Eugen
Negrici (UB), prof. dr. Andrei Bodiu (Universitatea Transilvania, Brașov), conf. dr.
Gabriel Coșoveanu (Universitatea din Craiova) – referenți.
Se aprobă transferul drd. Barbu Florina de la prof. dr. George Gană, la prof. dr. Florin
Mihăilescu (tema tezei: „Imagini ale orașului în romanul românesc interbelic”).
Se aprobă transferul drd. Crețu Mihail de la prof. dr. Marin Mincu, la prof. dr. Dumitru
Micu (tema tezei: „Personajul feminin în proza Hortensiei Papadat-Bengescu”).


Calendarul examenului de licență (v. document atașat)

În perioada 25 aprilie-31 mai se vor desfășura 3 sesiuni de examene pentru anii terminali
(III licență și II masterat). Înscrierile pentru examenul de licență vor avea loc între 7-11
iunie. D-na secretar șef Gabriela Dena transmite profesorilor rugămintea de a finaliza
trecerea notelor în cataloage până cel târziu la data de 3 iunie a.c.
D-na prodecan, prof. dr. Rodica Zane, anunță că anul acesta tematica de concurs pentru
absolvenții a III și IV ani de facultate va rămâne diferită (pentru programul de studii
Limba și literatura română – Lb. și lit. străină).


Susținerea dizertației pentru anul II masterat

Coordonatorii programelor de masterat sunt rugați să stabilească data susținerii (în
intervalul 15-30 iunie) împreună cu d-na secretară Marina Ciobanu.


Anunțuri
-

Vineri, 16 aprilie 2010, s-a decernat titlul de profesor honoris causa al
Universității din București d-nei prof. dr. Catherine Kerbrat-Orecchioni.

-

Suplimentele de diplomă pentru promoția 2009, studii de masterat, trebuie
finalizate cât mai repede.

-

Zilele Porților Deschise

Dl prodecan, conf. dr. Cristian Moroianu, prezintă calendarul Zilelor Porților
Deschise (26-29 aprilie). Toate cursurile din această perioadă sunt deschise
liceenilor. Prezentările secțiilor vor avea loc miercuri, 28 aprilie, între orele 1214. Programul evenimentului va fi trimis prin email de către Alexandra Florescu,
responsabil PR.
-

Joi, 22 aprilie a.c., va avea loc la Sala de Consiliu o întâlnire cu profesorii de
liceu, colaboratori ai facultății.

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

