
 

 

 

ŞEDINȚA CONSILIULUI PROFESORAL AL FACULTĂȚII DE LITERE 

21 SEPTEMBRIE 2011 

 

Participă 16 cadre didactice și 3 studenți. 

Ordinea de zi: 

1. Reorganizarea departamentelor 

2. Admitere studii de licență 

3. Admitere masterat 

4. Admitere doctorat 

5. State de funcții pentru anul universitar 2011-2012 

6. Diverse 

 

1. Reorganizarea departamentelor   

Decanul Facultății, prof. dr. Liviu Papadima, prezintă propunerea de reorganizare. 

Întrucât noua Lege a educației naționale elimină titulatura de catedră, facultatea 

trebuie să se reorganizeze potrivit unei structuri departamentale. Criteriul de 

reorganizare este cel al corespondenței domeniilor de studiu. Colectivele existente vor 

funcționa în continuare, ca structuri interne, și vor fi corelate unor specializări 

(Etnologie, Comunicare și relații publice, Studii europene, LUC etc.). Colectivele vor 

desemna un șef de colectiv și un coordonator de program, pentru licență și pentru 

masterat. Aceste funcții nu sunt supuse restricțiilor de cumul. 

Conform propunerii de reorganizare, Facultatea va avea 5 departamente: Studii 

lingvistice (fosta Catedră de Limba română) și Studii literare (fostele catedre și 

colective de Literatură română, Teoria literaturii și Literatură comparată) – în 

domeniul Limbă și literatură; Studii culturale (fosta catedră de Studii europene și 

fostul colectiv de Etnologie); Științe ale comunicării și informării (fostele catedre 

de Comunicare și relații publice și Științele informării și documentării), Științe 

administrative (fosta catedră de AMS și colectivul de Informatică aplicată). 

Conducerea acestor departamente va fi asigurată interimar de șefii catedrelor mai 

numeroase din componența lor. 



 

 

Fiecare departament trebuie să elaboreze un regulament de funcționare internă. Cel 

puțin o dată pe semestru se va ține o ședință la nivelul departamentului. 

În urma discuțiilor se aprobă această propunere de reorganizare. 

2. Admitere studii de licență 

Înscrierile s-au situat la nivelul celor din anul precedent, în ciuda promovabilității 

scăzute la examenul de bacalaureat. Au fost ocupate integral locurile bugetare, la 

aproape toate specializările (mai puțin un loc la Biblioteconomie). 

3. Admitere masterat 

Facultatea a primit 325 locuri finanțate de la buget (cu 25 mai multe ca în anul 

precedent). De altfel, la toate ciclurile de învățământ Facultatea de Litere a primit cele 

mai multe locuri dintre facultățile UB. Anul acesta se pare că sunt probleme de 

ocupare a lor (și din cauza cifrelor de școlarizare restrictive). 

D-na conf. dr. Adela Rogojinaru propune ca în viitor să se organizeze două sesiuni de 

admitere la masterat. 

4. Admitere doctorat 

Sunt probleme de gestionare a numărului mare de locuri (55), din cauza numeroaselor 

restricționări (număr maxim de 8 doctoranzi pentru fiecare coordonator, eliminarea 

dreptului profesorilor pensionari de a conduce doctorate). Se încearcă identificarea 

unor formule asociative, de cotutelă. 

5. State de funcții pentru anul universitar 2011-2012 

Statele de funcții se transmit la rectorat cel târziu pe 23 septembrie, în formulă 

comasată pe noile departamente. 

6. Diverse 

 Validarea concursurilor didactice 

Consiliul profesoral validează rezultatele concursurilor didactice din luna septembrie 

2011. Acestea sunt următoarele: 

Catedra de limba română – postul de lector, poz. 27: s-a prezentat d-na asist. dr. Oana 

Uță Bărbulescu, care a fost admisă în urma probelor de concurs. 

Catedra de limba română – postul de lector, poz. 28: s-a prezentat d-na asist. dr. 

Helga Iuliana Oprea, care a fost admisă în urma probelor de concurs. 



 

 

Catedra de limba română – postul de asistent, poz. 39: s-a prezentat d-na Carmen 

Vasile, care a fost admisă în urma probelor de concurs. 

Catedra de comunicare și relații publice – postul de asistent, poz. 22: s-a prezentat d-

na Adela Emanuela Toplean, care a fost admisă în urma probelor de concurs. 

Catedra de studii europene – postul de asistent, poz. 13: singurul candidat, dl Mirel 

Eleodor Bănică, s-a retras din concurs. 

 S-a încheiat procesul de alcătuire a orarului pentru toate specializările și 

nivelele de studiu. 

 Deschiderea anului universitar pentru studii de licență va avea loc în zilele de 

3, 4 și 5 octombrie (zile administrative). 

 Comisie doctorat 

D-na prof. dr. Valeria Guțu Romalo propune următoarea comisie pentru teza 

„Dialogul ca modalitate discursivă mediatică”, elaborată de d-na Ana-Maria 

Teodorescu: prof. dr. Emil Ionescu (președinte), prof. dr. Liliana Ionescu 

Ruxăndoiu (UB), prof. dr. Ilie Rad (UBB Cluj) și prof. dr. Cristian Florin 

Popescu (Universitatea Hyperion, București) – referenți oficiali. Se aprobă. 

 Anunțuri 

Universitatea din București s-a clasat pe locul I în ierarhia universităților din 

România. În consecință, a primit mai multe locuri finanțate de la buget pentru 

masterat și doctorat.  

D-na conf. dr. Adela Rogojinaru semnalează faptul că datele solicitate 

Catedrei de Comunicare și Relații Publice pentru procesul de evaluare nu au 

fost postate pe site-ul oficial. Dl decan, prof. dr. Liviu Papadima, răspunde că 

Facultatea de Litere a trimis o adresă oficială de protest către Rectoratul UB.  

  

 

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


