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Extras din procesul verbal al şedinţei Consiliului Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie din data
de 15.07.2011

Puncte pe ordinea de zi:
1. Informare cu privire la vizítele de evaluare a programului masteral de istorie conceptuală
și a specializarii LMA
2. Discutarea unei cereri semnate de câteva absolvente ale sectiei de franceza, specializarea
Limbi și Literaturi, cu privire la admiterea lor la masterat, în condițiile în care sunt
beneficiare ale unor burse masterale Erasmus
3. Sesiunea de admitere la ciclul licență
4. Diverse (concediul de odihnă, pontaje iulie-august, sesiunea extraordinară din 5-7
septembrie)
D-na Decan, Prof. univ. dr. Otilia Hedeșan prezintă Consiliului cererea adresată conducerii
facultății de către șase absolvente ale sec
ției de fran ceză, specializarea Limbiși Literatur i,
bursiere Erasmus pe master în diverse centre universitare din Franța, începând cu 30 august 2011.
Întrucât cifrele deșcolarizare pentru masterate vor fi primite doar in cursul lunii septembrie ,
cererea acestor studente ca ele să fie declarate admise la masterat, doar în urma înscrierii
premergătoare sesiunii de admitere, un poate fi rezolvată; studentele pledează
și pentru
reconsiderarea unei hotărâri adoptate de către Consiliul facultă
ții cu două luni în urmă , care
prevede organizarea admiterii doar la acele programe masterale care s-au dovedit a fi sustenabile
în ultimii doi ani sau care ar urma să organizeze admitere în temeiul principiului alternan
ței
(masteratul de Tendin
țe actuale în lingvistica și literatura f ranceză nu se află printre ele);
masteratul de Tendințe ar fi, în opinia ace stor studente, o continuare logică a profilului urmat în
ciclul licență.
D-na Prorector prof. dr. Pia Brînzeu intervine pentru a preciza că este ilegal ca aceste studente
să plece în Franța fără a obține în prealabil statutul de masterande în urma susținerii examenului
de admitere la masterat. D-l prof.univ.dr. Dan Negrescu susține această poziție, sublin iind
crearea unui precedent periculos prin revenirea asupra unei decizii anterioare a Consiliului cu
privire la programele masterale care vor organiza admitere în septembrie.
D-na Prof.dr. Georgiana Lungu-Badea subliniază un doar legalitatea organizării admiterii la
programul de Traducere specializată, conform principiului alternanței programelor, așa cum s-a
hotărât în prealabil prin votul Consiliului, dar și faptul că acest program s -a dovedit a fi maí
sustenabil, întrucât în sesiunea iulie din acest an 22 de masteranzi și-au susținut dizertația, față de
doar doi absolvenți la programul de Tendințe actuale.
D-na Decan propune să fie supusă la vot anularea hotărârii anterioare a Consiliului cu privire
la neorganizarea admiterii la masteratul Tendințe actuale … în sesiunea septembrie 2011.
Se votează în unamimitaate menținerea hotărârii precedente.
D-na Decan anunță programul admiterii la licență în săptămâna 18-24 iulie (9-14 luni-vineri,
9-13, sâmbătă și 9 -12 duminică). Vor fi programate în toate aceste zile testele pentru acordarea
atestatelor de limbă în cadrul colectivelor. Se propune ca pe lângă aprecierea cuno
ștințelor în
puncte să se facă și echivalarea în note.
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Începând cu 18 iulie cadrele didactice sunt oficial în concediu, dar, evident, desfă
șurarea
admiterii presupune în continuare prezența lor.
În perioada 5-7 septembrie se va desfășura o sesiune extraordinară de restanțe la care au
dreptul să se prezinte studenții din anul terminal III, IV (teologie didactică pastorală), II (master)
indiferent de numărul restanțelor, precum și cei din anii I sau II, care înt runesc un număr de
credite între 20 și 30.
D-na Decan prof.univ.dr. Otilia Hedeșan propune ca începând cu anul universitar următor să
se constituie o oglindă a tuturor evenimentelor științif ice organizate la facultatea noastră în anul
academic 2011-2012, prioritate avînd manifestările științifice tradiționale, precum Colocviul de
francofonie sau BAS.
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