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31 MAI 2010

Participă 20 de cadre didactice.

Ordinea de zi:

1. Cifrele de școlarizare pentru studii universitare de licență, master și doctorat;
2. Proiect de burse postdoctorale;
3. Dinamica studenților;
4. Propunere privind masteratul didactic;
5. Diverse.

1. Cifrele de școlarizare pentru studii universitare de licență, master și doctorat 

Facultății de Litere îi revin anul acesta 515 locuri pentru studii de licență, cele mai 
multe dintre facultățile Universității din București. Decanul, dl prof. dr. Liviu 
Papadima, prezintă propunerea de împărțire a locurilor (v. doc. atașat). Locurile cu 
taxă se pot suplimenta, dacă există solicitări (cuantumul taxei a fost majorat la 3100 
lei/an, la nivelul finanțării de bază). Se aprobă cifrele de școlarizare propuse.

D-na conf. dr. Adela Rogojinaru întreabă dacă poate fi reactivat blogul facultății pe 
perioada admiterii. Decanul insistă asupra sublinierii caracterului neoficial al 
informațiilor postate pe blog. 

Pentru studii de masterat au fost alocate facultății 300 de locuri. Propunerea de 
distribuire a acestora are în vedere dinamica admiterii din anii precedenți (v. doc. 
atașat). Creșterea este firească, în condițiile în care masteratul reprezintă ciclul al II-
lea al programului Bologna. Trebuie intensificate în același timp campaniile de 
promovare. Se aprobă cifrele de școlarizare propuse.

Dl prodecan, prof. dr. Emil Ionescu, anunță componența comisiei centrale de 
organizare a concursului de admitere la masterat: prof. dr. Emil Ionescu, secretar 
Marina Ciobanu, referent Alexandra Florescu. Dl prodecan roagă șefii de catedre și 
coordonatorii programelor de masterat să respecte procedura de organizare a 
admiterii, în concordanță cu informațiile anunțate în fluturașii de promovare.

D-na conf. dr. Adela Rogojinaru consideră că ar trebui marcată mai clar existența 
celor 2 sesiuni de admitere la masterat (iulie și septembrie 2010).

Decanul recomandă departajarea clară a candidaților admiși la buget, respectiv taxă.



Locurile repartizate pentru studii de doctorat sunt 40 (împreună cu Centrul de 
Excelență în Studiul Imaginii).

2. Proiect de burse postdoctorale 

A fost aprobat recent un proiect de burse postdoctorale al UB (din fonduri 
structurale). Facultății de Litere îi revin 5 burse cu durata de 30 luni fiecare. Consiliul 
aprobă componența comisiei de coordonare a acestui program: prof. dr. Liviu 
Papadima (expert management), prof. dr. Rodica Zane (expert management), prof. dr. 
Rodica Zafiu (expert științific), prof. dr. Ion Bogdan Lefter (expert științific), prof. dr. 
Caius Dobrescu (expert științific). 

3. Dinamica studenților

Prezintă decanul facultății, prof. dr. Liviu Papadima (v. doc. atașat). Există o cădere 
abruptă după anul I, urmată de o stabilizare a cifrelor.

4. Propunere privind masteratul didactic

Ca urmare a discuțiilor din precedenta ședință a consiliului profesoral și a 
îngrijorărilor exprimate privind debalansarea sistemului de masterate, prof. dr. Liviu 
Papadima prezintă o propunere de organizare a masteratelor didactice (v. doc. atașat). 
Aceste programe vor fi astfel gestionate de facultățile de profil. În etapa următoare va 
fi inițiată o campanie de solidarizare cu facultățile de litere din consorțiul 
Universitaria și cu facultăți reprezentând alte domenii interesate (matematica, de ex.). 

D-na prof. dr. Rodica Zafiu propune eliminarea argumentului c. de la pct. 2. Se 
aprobă sugestia.

5. Diverse

 Rezultatele Colocviului național „Mihai Eminescu”, Iași 2010, ediția nr. 36: 
Irina Georgescu (master TLLC, anul II) – premiul II și premiu special; 
Emanuel Ulubeanu (master SLR, anul II) – două mențiuni; George Neagoe 
(master SLR, anul II) – premiul II.

 State de funcții 2010-2011



Până la sfârșitul lunii iunie trebuie predată o variantă de lucru la Decanat (vor 
fi trimise șefilor de catedră, prin e-mail, repere de alcătuire).

 Propunerea prof. dr. Mircea Regneală

Dl prof. dr. Mircea Regneală propune găzduirea pe site-ul BCU a lucrărilor de 
dizertație (3 lucrări de la fiecare program de masterat, cu recomandarea 
profesorului coordonator și cu acordul absolventului). Aceste lucrări vor 
alcătui în timp o bază de date. Se aprobă propunerea. 

 Comunicarea cu studenții

D-na prodecan, prof. dr. Rodica Zane, inițiază o consultare privind practica de 
a comunica prin email cu studenții. Dat fiind că în perioadele de sesiune 
mesajele se aglomerează excesiv, d-na prodecan propune ca această relație să 
fie mediată de secretarele de catedră (care vor avea la dispoziție documentele 
oficiale ale profesorului). Se aprobă propunerea în urma discuțiilor.

 Accesul în clădire

Dl prodecan, prof. dr. Emil Ionescu, amintește că există o hotărâre a UB 
privind interzicerea accesului în clădire după ora 20. În situații excepționale, 
când profesorii convoacă studenții după această oră, este necesară înștiințarea 
conducerii facultății.

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


