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Sinteză a şedinţei Consiliului Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie
din data de 23.07.2010
Ordinea de zi:
1. Discutarea dosarelor cadrelor didactice care solicită statutul de colaborator extern în
cadrul facultăţii;
2. Discutarea principială a situaţiei masteratelor, pe baza înscrierilor şi a confirmărilor la zi;
3. Diverse.
Prodecanul Dana Percec prezintă dosarele de candidatură pentru statutul de colaboratori externi,
după cum urmează:
Catedra de Literatură Română şi Comparată
•

Popa Corina – dosar complet; se acceptă;

•

Dincă Irina – dosar aproape complet; se acceptă (ataşarea adeverinţei de finalizare a
masteratului);

•

Mark Letiţia – dosar complet; se acceptă

•

Miodrag Milin – dosar complet; se acceptă;

•

Suto Zsuzsana – dosar complet; se acceptă;

•

Craşovean Elena – se amână acceptarea dosarului pentru septembrie, după ataşarea
următoarelor documente: cv actualizat, copie carte de muncă, diplomă licenţă, foaie
matricolă;

•

Margea Marius – se amână acceptarea dosarului pentru septembrie după ataşarea
următoarelor documente: cv actualizat, diplomă licenţă, copie carte de muncă, adeverinţă
de la locul de muncă, adeverinţă doctorand;

•

Creţu Tudor – se amână acceptarea dosarului pentru septembrie după ataşarea
următoarelor documente: cv actualizat, diplomă licenţă, copie carte de muncă, adeverinţă
de la locul de muncă, adeverinţă doctorand.

Catedra de Limba şi Literatura Engleză
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•
•

Chirculescu Lucia – dosar complet; se acceptă;

•

Lăieş Lorena – dosar complet; se acceptă;

•

Popovici Iasmina – se amână discutarea dosarului pentru luna septembrie, după alcătuirea
lui judicioasă;

•

Gomboş Diana – dosar aproape complet; se acceptă (de ataşat: copie de pe diploma de
absolvire);

•

Jic Alexandra – dosar aproape complet; se acceptă (de ataşat: diplomă licenţă, adeverinţă
absolvire master);

•

Cordoş Ardeleanu Adela – dosar complet; se acceptă;

•

Achim Mirela: dosarul se discută amănunţit; se prezintă reacţiile anterioare ale facultăţilor
în cadrul cărora d-na Achim a avut cursuri; se supune la vot şi cu 5 voturi împotrivă şi 10
abţineri se decide neacceptarea sa;

Catedra de Limbi Romanice
•

Pantaleoni Danielle – dosar aproape complet; se acceptă (de ataşat: diploma de licenţă);

•

Tache Luana – dosarul se discută amănunţit; Decanul invocă art. 55.6.b din Statutul
personalului didactic, în virtutea căruia doamna Tache poate preda cursuri la nivelul
licenţă în cadrul unei instituţii de învăţământ superior; se supune votului Consiliului şi se
votează în unanimitate;

•

Căvescu Alexandra – dosar aproape complet; se acceptă (de ataşat: adeverinţă master);

•

Ciortea Raluca – se amână discutarea dosarului pentru septembrie (de ataşat: copie carte
de muncă, diplomă de licenţă, adeverinţă doctorand; cv);

•

Jurcul Corina – dosar complet; se acceptă;

•

Iovan Oana – dosar complet; se acceptă;

Catedra de Limba şi Literatura Germană
•

Ditrich Karin – dosar aproape complet; se acceptă (de ataşat: cv, diplomă de licenţă)

Catedra de Limbi şi Literaturi Slave
•
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•
•

Valentina Lisiaeva – datorită prezentării întârziate a dosarului, se solicită Consiliului
un accept de principiu, urmând ca dosarul să fie analizat ulterior; se votează în
unanimitate;

Catedra de Teologie Ortodoxă:
•

Florescu Marius – dosar complet; se discută amănunţit; aplicantul are 8 ani şi 5 luni
vechime, aşadar, potrivit Statutului personalului didactic (art. 55.6.b) poate preda
cursuri, chiar daca nu are stagiul doctoral absolvit; se supune votului Consiliului; se
votează în unanimitate;

•

Paisie Ion Gheorghe – dosar complet; se discută amănunţit; aplicantul are 9 ani şi 10
luni vechime, aşadar, potrivit Statutului personalului didactic (art. 55.6.b) poate preda
cursuri, chiar daca nu are stagiul doctoral absolvit; se supune votului Consiliului; se
votează în unanimitate;

•

Simeon Adrian Stana – dosar complet; se discută amănunţit; aplicantul are 4 ani şi 5
luni vechime; are stagiul doctoral absolvit şi teza de doctorat în Teologie la
Universitatea din Atena în faza de presusţinere; Decanul solicită Consiliului
acceptarea unei derogări de vechime; se supune la vot şi se votează în unanimitate;

•

Vasile Muntean – dosar complet; se acceptă.

Decanul Otilia Hedeşan prezintă situaţia înscrierilor la masteratele din cadrul facultăţii la data de
23 iulie şi supune discuţiei Consiliului o serie de proceduri viitoare pentru configurarea
masteratelor în anul universitar viitor.
Masterat

Nr. candidaţi înscrişi

Nr. confirmări în 23
iulie

Analiza discursului

10 (1 retras)

3

Arheologie interdisciplinară

11 (1 retras)

8

8

4

Civilizaţie italiană
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Comunicare interculturală

29 (1 retras)

10

Comunismul în România

13 (retras 1)

9

Consiliere pastorală

5

2

Creative Writing

11

4

Limba română

18 (retras 1)

9

Literatură latină

11

4

25 (retras 1)

11

Imnologie bizantină

5

3

Istorie şi interconfesionalism

3

2

Literatură română

8

4

Managementul resurselor culturii

16

9

Religie, cultură, societate

15

7

Romanitate orientală

7

2

Studii americane

14

4

Studii britanice

12

7

Tendinţe actuale în lingvistica şi

12

5

32 (retras 1)

13

10

1

Germanistică

literatura franceză
Traductologie
Traducere specializată
În numele Biroului Consiliului se propune:
•

Masteratele care au peste 20 de candidaţi înscrişi (şi se speră că numărul de confirmări va
depăşi 20 la încheierea perioadei de confirmări) funcţionează în anul universitar următor,
se pot norma în Satele de funcţiuni inclusiv cu grupe de anul I;

•

Cele 4 masterate de la domeniul Teologie (unde admiterea s-a şi făcut pe DOMENIU) se
comasează prin redirecţionarea studenţilor la un singur masterat, în anul acesta Religie,
cultura şi societate;

•
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•
•

Masteratele care au acum sau vor avea după încheierea perioadei de confirmă între 1 şi 10
candidați nu vor funcţiona în anul universitar următor; studenţii înscrişi la ele sunt
redirecţionaţi în funcţie de opţiunea a doua sau a treia, la un alt masterat, cu condiţia ca
acesta să nu aibă mai puţin de 10 candidaţi confirmaţi;

•

Masteratele care vor avea, la încheierea perioadei de confirmări, între 11 şi 20 de
candidaţi rămân deschise admiterii din toamnă, spre completarea locurilor.
Se supune la vot şi se votează în unanimitate. Decanul cere acordul Consiliului ca Biroul

Consiliului să propună la mijlocul lunii octombrie o nouă macheta de organizare şi funcţionare a
masteratelor în Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, în funcţie de tendinţele constate în ultimii
doi ani. Se votează acordarea acestui mandat în unanimitate.
La punctul de DIVERSE:
•

Se prezintă şi se supune la vot Regulamentul de funcţionare al Catedrei de Teologie
Ortodoxă; se votează în unanimitate;

•

Se prezintă Consiliului acceptul Catedrei de Istorie de a primire în cadrul Şcolii doctorale
– Istorie a domnului Cercet. Şt. Gr. I. Dumitru Ţeicu; Se supune la vot şi se votează în
unanimitate înaintarea spre Senat a acestei propuneri;

•

Se supune la vot şi se votează în unanimitate dosarul de Studii postuniversitare de
spaniolă; se votează în unanimitate;

•

Cancelarul Reghina Dascăl prezintă situaţia revistelor ştiinţifice care apar în facultate şi
propune mijlocul lunii octombrie ca termen pentru pregătirea dosarelor de recotare a
publicaţiilor.
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