ŞEDIN Ţ A C ONSILIULUI PROFESORAL AL FACULTĂŢII DE LITERE
19 IULIE 2010

Participă 22 cadre didactice.
Ordinea de zi:
1. Situația admiterii la studii universitare de licență și de masterat, sesiunea iulie 2010;
2. Prelungiri de activitate 2010-2011;
3. Diverse.

1. Situația admiterii la studii universitare de licență și de masterat, sesiunea iulie
2010
 Licență
Prezintă decanul facultății, prof. dr. Liviu Papadima. Se constată o ușoară scădere față
de anul trecut la specializarea Lb. și lit. română – Lb. și lit. străină (1023 candidați
înscriși față de 1433); o scădere mai accentuată la Comunicare și relații publice (333
candidați față de 583); o creștere semnificativă la Studii europene (1062 față de 330,
în condițiile organizării admiterii prin concurs de dosare); o scădere la
Biblioteconomie și știința informării (77 față de 144).
La specializarea Comunicare și relații publice – ID se va organiza o sesiune în
completare în luna septembrie.
De asemenea, în luna septembrie se va organiza examen de admitere pentru ocuparea
eventualelor locuri cu taxă vacante.
 Masterat
Programele de Studii literare românești și Consultanță și expertiză în publicitate au
avut mai puțini candidați față de anul trecut; cele de Studii avansate în lingvistică și
Cultură și politică în context european și internațional au atras un număr mare de
candidați.
La propunerea d-lui decan, prof. dr. Liviu Papadima, Consiliul Facultății de Litere
aprobă transferarea a 5 locuri bugetare de la programul Studii literare românești, la
Studii avansate în lingvistică.
În luna septembrie se va organiza o nouă sesiune de admitere pentru completarea
locurilor rămase neocupate (buget și taxă).
D-na prof. dr. Doina Banciu solicită redistribuirea a 5 locuri finanțate de la buget
pentru programul Managementul informației și al documentelor.

Decanul răspunde că acestui program i se va aloca un număr mai mare de locuri anul
viitor, conform principiului în uz, prin care se ține seama de numărul de candidați
înscriși în anul precedent. Fiind un program nou, acreditat în luna iunie 2010,
estimarea pentru această sesiune de admitere a fost prudentă.
2. Prelungiri de activitate 2010-2011
Propunerea Facultății de Litere, care va fi discutată în ședința Senatului UB din 21
iulie a.c., e de a aviza favorabil toate cererile de prelungire de activitate.
Au depus cereri de prelungire a activității: d-na acad. prof. dr. Gabriela Pană
Dindelegan, d-na prof. dr. Liliana Ruxăndoiu, d-na prof. dr. Mihaela Zamfir (post
rezervat), dl prof. dr. Mihai Zamfir (post rezervat), dl prof. dr. Mircea Anghelescu, dl
prof. dr. Mihai Dinu, dl prof. dr. Silviu Angelescu, dl prof. dr. Mircea Regneală.
Va fi înaintată Senatului și lista profesorilor consultanți.
3. Diverse


Spații de învățământ
Facultatea de Litere a primit 4 săli de seminar la etajul IV al Facultății de
Matematică (probabil funcționale din sem. II, 2010-2011).



Anexe la statele de funcții 2010-2011
Decanul solicită șefilor de catedre să prezinte anexe la statele de funcții pentru
anul universitar 2010-2011 care să cuprindă: lista posturilor ce vor fi scoase la
concurs; lista cursurilor opționale și facultative (unde este cazul); lista
coordonatorilor de practică; lista colaboratorilor în regim de plată cu ora. Termen:
luni, 26 iulie 2010 (Decanat).



Orarul pentru semestrul I, 2010-2011
D-na prodecan, prof. dr. Rodica Zane, roagă coordonatorii programelor de
masterat să aibă în vedere posibilitatea programării unor cursuri și în zilele de
sâmbătă, pentru a evita suprasolicitarea spațiilor de orar (oricum insuficiente).
Decanul precizează că ar fi de dorit să existe o structură stabilă a orarului pentru
fiecare program de masterat.

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

