
 

ŞEDINŢA CONSILIULUI PROFESORAL AL FACULTĂŢII DE LITERE 

14 MARTIE 2011 

 

Participă 20 de cadre didactice și 3 studenți. 

Ordinea de zi: 

1. Analiza sesiunii de examene din iarnă 

2. Zilele Porților Deschise 

3. Promovarea programelor de masterat 

4. Analiza examenului de licență, sesiunea iunie 2010 

5. Diverse 

 

1. Analiza sesiunii de examene din iarnă 

Prezintă d-na secretar șef, Gabriela Dena. Cum era de așteptat, au fost obținute 

rezultate mai bune de către studenții programelor de masterat. A scăzut numărul 

studenților la toate ciclurile de studiu. Procentul de promovare a fost mai mic la ID. 

Pentru programele unde se organizează cursuri de zi, cea mai mare rată de promovare 

s-a înregistrat la Biblioteconomie și la Asistență managerială și secretariat, iar cea 

mai mică la Limba și Literatura Română și la Literatură Universală și Comparată. 

D-na conf. dr. Adela Rogojinaru arată că evaluarea în cazul specializărilor ID 

respectă aceleași exigențe ca și pentru cursurile de zi, întrucât diploma de licență 

oferă aceleași drepturi. Efectivul de studenți care urmează cursurile în regim ID se 

reduce cu aprox. 50% după primul semestru, din diverse motive. 

Dl decan, prof. dr. Liviu Papadima, observă că procentele mai mici de promovare de 

la Română și LUC se explică și prin faptul că aceste programe au dublă specializare. 

2. Zilele Porților Deschise  

Prezintă dl prodecan, conf. dr. Cristian Moroianu. Anul acesta Târgul Educației se va 

desfășura în perioada 15-16 aprilie, în clădirea Rectoratului UB, iar Zilele Porților 

Deschise ale Facultății de Litere – în perioada 9-15 mai. Până în luna mai se vor 

organiza întâlniri cu profesorii de liceu și deplasări ale studenților facultății în școli 

pentru promovarea programelor de studii. Campania de promovare se va orienta în 

acest an către elevii de clasa a XI-a.  



3. Promovarea programelor de masterat  

Programele de masterat au fost prezentate în săptămâna 14-20 martie, la cursurile 

anului al III-lea, pentru toate specializările facultății. 

 

4. Analiza examenului de licență, sesiunea iunie 2010 

Prezintă d-na prodecan, conf. dr. Oana Murăruș (v. document atașat).  

În medie pe facultate, rata de promovare a examenului de licență se situează sub 50%. 

Dl prof. dr. Mihai Moraru, șeful catedrei de Literatură română, anunță că profesorii 

cu drept de coordonare din catedră nu vor mai accepta propuneri de lucrări de licență 

după data de 15 martie. Catedra deține un program de detectare a plagiatului pe care îl 

poate pune la dispoziția celorlalte catedre. 

Dl decan arată că este de dorit să se echilibreze situația coordonărilor la nivelul 

fiecărei catedre, astfel încât să fie implicați toți profesorii cu drept de coordonare, iar 

distribuția lucrărilor să fie cât mai omogenă. 

5. Diverse 

 Comisie doctorat: drd. Aida Ferencz (tema lucrării: „Limbajul tinerilor în Italia și 

România”; coordonator științific: prof. dr. Florica Niculescu): conf. dr. Cristian 

Moroianu (președinte); prof. dr. Emilia Domnița Tomescu (UPG Ploiești), conf. 

dr. Elena Pîrvu (Universitatea din Craiova), conf. dr. Ariadna Ștefănescu 

(Universitatea din București) - referenți. 

 Anunțuri:  

 Senatul UB a votat continuarea activității după împlinirea vârstei de 

pensionare pentru toate cadrele didactice cu funcții de conducere (decan, 

prodecan, membru al Senatului, șef de catedră/colectiv, membru al 

Consiliului profesoral), până la încheierea mandatului actual. 

 Referitor la activitatea școlilor doctorale, MECTS precizează că profesorii 

care au împlinit vârsta de pensionare pot coordona doctoranzii în curs 

până la finalizarea studiilor; între 65 și 70 de ani, un profesor coordonator 

de doctorat poate primi doctoranzi noi numai în cotutelă. 

 MEMENTO: completarea Raportului de cercetare: până la 29 martie a.c., la 

secretarul/a de catedră. 

 Completarea comisiilor de disertație și de admitere la masterat (la 

d-na Gabriela Dena). 

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


