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Extras din procesul verbal al şedinţei Consiliului Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie din data
de 09.05.2011
Puncte pe ordinea de zi:
1. Definitivarea organizării pe departamente
2. Colectarea datelor pentru ierrhizarea programelor de studii
3. Validarea masteratelor pentru admiterea din anul universitar 2011/2012
4. Diverse (întocmirea comisiilor pentru finalizare și admitere la studii universitare de
licență, master și doctorat; practica studenților de la LMA)
Sunt expuse punctele de vedere ale fiecărui colectiv pentru constituirea Departamentului de
Studii Românești:
Conf. univ. dr. M. Borchin ia cuvântul în numele Colectivului de Limba română și an
pregătitor și transmite acordul unanim al membrilor cu privire la structura Departamentului de
Studii românești, propusă în Consiliul Facultății din 27 aprilie 2011.
Lect. univ. dr. G. Glăvan ia cuvântul în numele Colectivului de Literatură română și
comparată și transmite acordul unanim al membrilor cu privire la structura Departamentului de
Studii românești, propusă în Consiliul Facultății din 27 aprilie 2011, dar și faptul că membrii
catedrei au avut obiecții la denumirea departamentului, fără să fi propus, totuși, o altă titulatură
valabilă.
Prof. univ. dr. D. Negrescu ia cuvântul în numele Colectivului de Filologie clasică și
transmite că, în urma discuțiilor avute în colectivul de cadre didactice, în care s-a analizat
oportunitatea integrării în departamentele care se vor constitui în facultate, s-a decis în
unanimitate integrarea în Departamentul Studii românești, propusă în Consiliul Facultății din 27
aprilie 2011.
Conf. univ. dr. N. Morar ia cuvântul în numele Colectivului de Teologie ortodoxă și transmite
acordul membrilor cu privire la structura Departamentului de Studii românești, propusă în
Consiliul Facultății din 27 aprilie 2011.
Sunt expuse punctele de vedere ale fiecărui colectiv pentru constituirea Departamentului de
Limbi și literaturi moderne:
Lect. univ. dr. L. Frățilă ia cuvântul în numele Colectivului de Limba și literatura engleză și
transmite acordul unanim al membrilor cu privire la structura Departamentului de Limbi și
literaturi moderne, propusă în Consiliul Facultății din 27 aprilie 2011.
Prof. univ. dr. E. Arjoca-Ieremia ia cuvântul în numele Colectivului de Limbi Romanice și
transmite acordul unanim al membrilor cu privire la structura Departamentului de Limbi și
literaturi moderne, propusă în Consiliul Facultății din 27 aprilie 2011.
Prof. univ. dr. R. Nubert ia cuvântul în numele Colectivului de Limba și literatura germană și
reia cererea expusă în Consiliul Facultății din 27 aprilie 2011, acela de a funcționa ca și
Departament de sine stătător (vezi documentele pe care le anexăm prezentului Extras).
D-na Decan Prof. univ. dr. O. Hedeșan răspunde punctului de vedere al d-nei prof. univ. dr.
R. Nubert, expunând următoarele:
- specializarea de Limbă și literatură germană a fost acreditată ca și limbă modernă
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- numărul de cadre didactice din cadrul colectivului nu corespunde normelor minimale din
Hotărârea Biroului Senatului nr. 125/12.04.2011.
- deoarece este vorba despre un department de cerecetare și nu unul de învățământ, datorită
conducerii de doctorat de către d-na prof. univ. dr. R. Nubert, el nu poate beneficia de derogarea
menționată în Hotărârea Biroului Senatului nr. 125/12.04.2011, punctul III d).
- prezența specialiării de germană în Departamentul de Limbi și literaturi moderne asigură
omogenitatea acestuia.
D-na Decan prof. univ. dr. O. Hedeșan prezintă scrisoarea care i-a fost înaintată de către
reprezentanții Colectivului de Istorie, în care se propune formarea unui Departament distinct în
cadul Facultății de Litere, Istorie și Teologie prin asocierea cu Catedra de Filozofie. D-na Decan
subliniază că, potrivit clasificării studiilor din sistemul universitar românesc și European, studiile
de filozofie fac parte din domeniul Științelor Umaniste, deci asocierea i se pare, științific vorbind,
potrivită, însă, dat fiind faptul că în prezent această specializare se găsește în cadrul altei facultăți,
un răspuns pentru propunerea Colectivului de Istorie nu poate fi dat decât de către Biroul
Senatului (vezi documentele pe care le anexăm prezentului Extras).
Se supune la vot :
- componența și denumirea Departamentul de Studii Românești se votează în unanimitate
pentru
- componența și denumirea Departamentul de Limbi și literaturi moderne se votează cu 2
voturi împotrivă și 15 pentru
- componența și denumirea Colectivului de Istorie se votează în unanimitate pentru
Consiliul ia act de metodologia de evaluare pentru ierarhizarea programelor de studii și se
discută completarea documentației necesare pentru clasificarea programelor de studii conform
Legii Educației Naționale nr. 1/2011.
Se discută detalii legate de admiterea la ciclul de studii de master pentru anul universitar
2011/2012.
D-na Decan prof. univ. dr. O. Hedeșan propune ca masteratele care s-au realizat în ultimii
2 ani (Comincare interculturală; Managementul resurselor culturale; Studii de
traductologie; Studii americane; Germana în context euopean; Literatura latină între
classicism și modernitate; Civilizație italiană în cultură europeană; Arheologie
interdisciplinară) să fie menținute în oferta de admitere 2011/20112.
Masteratele care nu s-au organizat în ultimii 2 ani (Literatura română în context european,
Scriere Creatoare, Romanitate orientală, Istoria comunismului în România, Consiliere pastorală,
Imnologie bizantină) nu vor fi propuse pentru admitere nici în anul universitar 2011/2012.
Celelate masteratele ale facultății se vor organiza pe principiul alternanței, și anume vor fi scoase
la concurs pentru anul universitar 2011/2012 următoarele: Analiza discursului; Traducere
specializată, Religie, cultură, societate și Studii britanice.
DECAN,
Prof. dr. Otilia HEDEŞAN

SECRETAR ŞEF,
Ramona MIŢIGA

