ŞEDIN Ţ A C ONSILIULUI PROFESORAL AL FACULTĂŢII DE LITERE
28 IUNIE 2010

Participă 20 de cadre didactice și 1 reprezentant al studenților.
Ordinea de zi:
1. State de funcții 2010-2011;
2. Analiză examen de licență, sesiunea iunie 2010;
3. Admitere studii universitare de licență și master, sesiunea iulie 2010;
4. Diverse.

1. State de funcții 2010-2011
În condițiile actuale (presiune financiară, posturi blocate ș.a.), recomandările pentru
alcătuirea statelor de funcții vizează diminuarea posturilor vacante (acolo unde este
posibil).
Decanul anunță numărul estimat de grupe pentru fiecare specializare:
Lb. și lit. română- Lb. și lit. străină: anul I – 2 serii, 10 grupe; anul II – 2 serii, 10
grupe; anul III – 2 serii, 8 grupe.
Comunicare și relații publice: 1 serie, 5 grupe pentru fiecare an de studiu.
Etnologie: 1 serie, 1 grupă.
Biblioteconomie: 1 serie, 2 grupe.
Asistență managerială și secretariat: 1 serie, 2 grupe.
Literatură universală și comparată: 1 serie, 2 grupe.
Prof. dr. Mircea Regneală întreabă care este situația preparatorilor cu 3 ani vechime.
Decanul, prof. dr. Liviu Papadima, răspunde că se fac presiuni din partea Universității
pentru deblocarea concursurilor didactice.
2. Analiză examen de licență, sesiunea iunie 2010
Decanul facultății propune o redefinire a probei scrise a examenului de licență. În
urma contestațiilor și a plângerilor venite din partea studenților, conducerea facultății
a făcut o analiză statistică a acestei probe, în comparație cu evaluarea din timpul
școlarității. S-au constatat diferențe în special la proba de limba română.

Prof. dr. Silviu Angelescu propune revenirea la un format anterior al examenului de
licență: redactarea lucrării de licență și susținerea acestei lucrări în fața comisiei.
Decanul consideră că, în felul acesta, facultatea dă un semnal negativ. Decanul
solicită catedrelor discutarea și regândirea modalităților de desfășurare a acestei
probe.
Prof. dr. Rodica Zafiu arată că diferențele de notare se datorează și grilei mai exigente
la examenul de licență, față de examenele orale din timpul anilor de studiu.

3. Admitere studii universitare de licență și master, sesiunea iulie 2010


Admitere licență
Prezintă conf. dr. Cristian Moroianu. Admiterea se va desfășura în perioada 830 iulie. Comisia de admitere a fost instruită, pregătirile sunt în faza finală.
Se aprobă Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere
2010 – Studii universitare de licenţă la Facultatea de Litere.



Admitere master
Prezintă prof. dr. Emil Ionescu. Graficul examenelor și comisiile au fost
anunțate. Rugamintea Biroului de Consiliu pentru membrii comisiilor este să
se respecte condițiile de examen anunțate.

4. Diverse


Informare privind ultima ședință a Senatului Universității din București
Prezintă decanul facultății, prof. dr. Liviu Papadima. Senatul a hotărât
eliminarea gratuităților la taxele de școlarizare, acestea urmând fi acordate
doar cu justificare instituțională. Cheltuielile de regie din granturile de
cercetare vor fi împărțite în două categorii: cheltuieli salariale și plata
utilităților. Inspecțiile de grad vor fi normate doar în posturi de lector.
În viitoarea Lege a educației, catedrele se vor transforma în departamente.
Acestea se pare că vor gestiona un domeniu de studiu și vor avea în sarcină și
activitatea de cercetare.
Au fost aprobate cererile de prelungire a calității de conducător de doctorat
depuse de dl prof. dr. Eugen Negrici, dna prof. dr. Angela Bidu Vrânceanu, dl
prof. dr. Nicolae Constantinescu.



Propuneri pentru reorganizarea comisiilor de specialitate ale CNATDCU
Se aprobă următoarele propuneri:
Filologie – Limba română: acad. prof. dr. Gabriela Dindelegan; prof. dr.
Gheorghe Chivu, prof. dr. Emil Ionescu, prof. dr. Adriana Ichim, prof. dr.
Rodica Zafiu
Filologie - Literatură: Prof. dr. Silviu Angelescu; prof. dr. Mihai Moraru, prof.
dr. Ion Bogdan Lefter, prof. dr. Liviu Papadima
Științe politice, științe ale comunicării și media: prof. dr. Mihai Dinu; prof. dr.
Monica Spiridon
Relații internaționale și studii culturale: prof. dr. Mihaela Constantinescu,
prof. dr. Andrei Cornea
Management și administrarea afacerilor: prof. dr. Doina Banciu



Cereri doctorate
Drd. Adrian Stoicescu (coord. prof. dr. Nicolae Constantinescu; tema tezei:
„Relațiile de gen în epica orală românească”): președinte prof. dr. Liviu
Papadima; prof. dr. Silviu Angelescu (UB), prof. dr. Nicolae Panea (Univ. din
Craiova), prof. dr. Enikö Vincze (UBB Cluj) – referenți.
Drd. Zanea Roxana Ionela (coord. prof. dr. Silviu Angelescu; tema tezei:
„Miraculosul – forme și manifestări în literatura și arta medievală
occidentală”): președinte prof. dr. Liviu Papadima; conf. dr. Elena Ionescu
(UB), prof. dr. Laura Bădescu (Univ. din Pitești), conf. dr. Gabriel Coșoveanu
(Univ. din Craiova) – referenți.
Drd. Nedelcu Veronica (coord. prof. dr. Valeria Guțu Romalo; tema tezei:
„Adverbul ca modalitate de exprimare a locului și timpului în limba română”):
președinte prof. dr. Emil Ionescu; prof. dr. Adriana Ichim (UB), CS I dr.
Daniela Manea (Institutul de lingvistică al Academiei), conf. dr. Camelia
Dragomir (Univ. Ovidius, Constanța) – referenți.
Drd. Mădălina Stăncioi (Scarlat) (coord. prof. dr. Florica Niculescu; tema
tezei: „Elemente lexicale recente în limba română. Aspecte etimologice”):
președinte conf. dr. Cristian Moroianu; prof. dr. Adriana Ichim (UB), prof. dr.

Gheorghe Bârlea (Univ. Ovidius, Constanța), CS I dr. Mihaela Busuioc
(Institutul de lingvistică al Academiei) – referenți.
Drd. Roxana Ciolăneanu (coord. prof. dr. Angela Bidu Vrănceanu; tema tezei:
„Terminologie specializată și interdisciplinaritate în marketing”): președinte
conf. dr. Cristian Moroianu; prof. dr. Emil Ionescu (UB), prof. dr. Georgeta
Ghiga (ASE București), prof. dr. Domnița Tomescu (Univ. Petrol și Gaze,
Ploiești) – referenți.


A fost acreditat ARACIS programul de masterat Managementul informației și
al documentelor.



La propunerea dlui prodecan, conf. dr. Cristian Moroianu, se aprobă
introducerea mediei minime 6,50 drept criteriu de acordare a locului în cămin
(cu excepția cazurilor sociale).

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

