
 

 

ŞEDINŢA CONSILIULUI PROFESORAL AL FACULTĂŢII DE LITERE 

20 SEPTEMBRIE 2010 

 

Participă 19 cadre didactice. 

Ordinea de zi: 

1. Admitere, sesiunea septembrie 2010 (studii universitare de licență, masterat și 

doctorat, burse postdoctorale) 

2. Chestiuni administrative (orar, deschiderea anului universitar 2010-2011) 

3. Diverse 

 

1. Admitere, sesiunea septembrie 2010 

Decanul Facultății de Litere, dl prof. dr. Liviu Papadima, prezintă situația admiterii 

din sesiunea septembrie 2010. La specializările de licență Etnologie și 

Biblioteconomie și știința informării s-a organizat o sesiune de admitere pentru 

locurilor bugetate rămase neocupate în iulie 2010.  

Admiterea la cele 12 programe de master ale facultății s-a încheiat cu un număr de 

candidați admiși de aprox. 30/program (media la nivel de facultate). Decanul solicită 

aprobarea Consiliului profesoral pentru redistribuirea celor 5 locuri bugetate rămase 

neocupate la programele de Teoria literaturii și literatură comparată și Studii literare 

românești, astfel: câte 1 loc la programele cu cei mai mulți studenți admiși pe locurile 

cu taxă (Managementul informației și al documentelor, Cultură și politică în context 

european și internațional, Modele de comunicare și relații publice, Teoria și practica 

editării, Didactici ale disciplinelor filologice). În urma votului se aprobă propunerea 

de redistribuire. 

La examenul de admitere la Școala doctorală a Facultății de Litere s-au înscris 77 de 

candidați (cifra de școlarizare fiind de 40 de locuri). În faza următoare va fi organizat 

un concurs separat pentru cele 7 burse disponibile. Criteriile de departajare a 

candidaților vor fi stabilite în cadrul Școlii doctorale. D-na prof. dr. Liliana 

Ruxăndoiu propune formarea unei comisii unice de concurs pentru Studii lingvistice 

și Studii literare. 

La concursul pentru bursele postdoctorale ce revin Facultății de Litere (5 locuri) s-au 

prezentat 5 candidați (dintre care 2 cadre didactice ale facultății). 

  

 

 

 



 

 

2. Întocmirea orarului pentru sem. I, 2010-2011 

Orarul este în curs de finalizare. Sălile de curs vor fi alocate pe data de 22 septembrie. 

În cursul sem. I vor fi disponibile și 4 spații de învățământ repartizate Facultății de 

Litere în localul Facultății de Matematică (la etajul IV). 

Deschiderea noului an universitar 

Deschiderea festivă pentru anul I se va organiza în zilele de 4 și 5 oct. (responsabil 

Alexandra Florescu, referent PR al facultății). Ziua de vineri, 1 oct., va fi rezervată 

înscrierii studenților. 

Deschiderea anului universitar pentru studenții la masterat se va organiza în cadrul 

fiecărui program, la prima oră de curs (întâlnire cu coordonatorul de program). 

3. Diverse 

 Alegeri pentru postul de prodecan 

Pe data de 4 oct. se vor organiza alegeri pentru postul de prodecan al Facultății de 

Litere, rămas vacant în urma plecării d-nei prof. dr. Rodica Zane (profesor invitat la 

Universitatea din Bordeaux).  Perioada de depunere a candidaturilor va fi anunțată 

ulterior prin e-mail. 

 La propunerea dlui prof. dr. Ion Bogdan Lefter, dl prof. dr. Florin Manolescu 

va susține cursuri ca profesor asociat în cadrul Facultății. 

 Înființarea premiului Stati  

D-na prof. dr. Liliana Ruxăndoiu anunță instituirea unui premiu anual acordat de 

familia prof. Sorin Stati. Premiul este în valoare de 700 €/an și se va acorda pentru o 

lucrare în domeniul Analiza discursului, alcătuită de un student la licență, masterat 

sau doctorat. Comisia de evaluare va fi formată din: prof. dr. Liliana Ruxăndoiu, prof. 

dr. Rodica Zafiu, prof. dr. Maria Cătănescu. 

 Cereri de transfer în an superior 

D-na secretar șef Gabriela Dena prezintă spre aprobare Consiliului 19 cereri de 

transfer în an superior, depuse de studenți admiși în anul I. Cererile se aprobă. 

 Dl conf. dr. Mircea Vasilescu își anunță demisia din funcția de șef al Catedrei 

de Literatură română. Dl prof. dr. Mircea Anghelescu și dl prof. dr. Liviu 

Papadima îi mulțumesc în numele colegilor pentru activitatea desfășurată în 

această perioadă. 



 

 

 Cereri doctorate 

Comisii de susținere 

Drd. Teodora Bentz (tema tezei: „Puterea cuvântului rostit în folclor”; coord. șt.: prof. dr. 

Nicolae Constantinescu): prof. dr. Liviu Papadima (președinte), conf. dr. Ioana Fruntelată 

(UB), CS I dr. Nicoleta Coatu (Inst. de Etnologie și Folclor al Academiei Române, 

București), prof. dr. Gheorghe Bârlea (Universitatea „Ovidius”, Constanța) – referenți. 

Drd. Carmen Beatrice Duțu (tema tezei: „Masculin-feminin în romanul românesc 

postpașoptist. O abordare de gen”; coord. șt.: prof. dr. Ștefan Cazimir): prof. dr. Liviu 

Papadima (președinte), prof. dr. Mircea Anghelescu (UB), prof. dr. Andrei Bodiu (Univ. 

Transilvania, Brașov), CS I dr. Nicolae Mecu (Institutul „G. Călinescu”, București) – 

referenți. 

Schimbări de titlu 

Se aprobă schimbarea titlului tezei d-lui drd. Adrian Laurențiu Șimon, din „Cercetarea 

etnografică și folclorică a defileului Mureșului de jos (Lipova – Săvârșin). Studiu 

monografic”, în „Cercetarea etnografică și folclorică a defileului Mureșului de jos 

(Lipova – Săvârșin). Mentalități arhaice și modernitate întârziată”, cu acordul 

coordonatorului științific, prof. dr. Nicolae Constantinescu. 

Se aprobă schimbarea titlului tezei d-nei drd. Zanea Roxana Ionela, din „Alegoria și 

miraculosul în Evul Mediu gotic”, în „Miraculosul – forme și manifestări în literatura și 

arta medievală occidentală”, cu acordul coordonatorului științific, prof. dr. Silviu 

Angelescu. 

 

 

 

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


