
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 1 

A CONSILIULUI FACULTĂŢII DE LITERE 

DIN DATA DE 06.01.2022 

 

 

 

 

 

În ședința ordinară din data de 06.01.2022 s-a aprobat majorarea taxei de școlarizare 

(aplicabilă studenților de anul I și anul I master) la 3.500 lei începând cu anul universitar 

2022 – 2023. 

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FACULTĂŢII, 

Prof.dr. Alexandru GAFTON 

  



 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 1 

A CONSILIULUI FACULTĂŢII DE LITERE 

DIN DATA DE 08.02.2022 

 

 

 

 

 

În ședința ordinară din data de 08.02.2022 s-au validat rezultatele concursurilor didactice 

desfășurate în sesiunea decembrie 2021 – februarie 2022: 

 

• Profesor universitar poz. 4 la Departamentul de Românistică, Jurnalism și științe ale 

comunicării și Literatură comparată; 

• Conferențiar universitar poz. 16 la Departamentul de Limbi și literaturi străine; 

• Asistent universitar perioadă determinată poz. 38 la Departamentul de Limbi și 

literaturi străine. 

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FACULTĂŢII, 

Prof.dr. Alexandru GAFTON 

  



 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 2 

A CONSILIULUI FACULTĂŢII DE LITERE 

DIN DATA DE 08.02.2022 

 

 

 

 

 

În ședința ordinară din data de 08.02.2022 s-a aprobat procedura de transmitere online a 

notelor obținute de către studenți în sesiunile de evaluare și reevaluare (fișier excel trimis 

de către Secretariat cadrelor didactice și retrimis cu note, pentru importul acestora în 

eSIMS). 

Procedura este următoarea: 

1. Solicitarea de către cadrele didactice a listelor cu studenții înscriși la disciplina 

respectivă; solicitarea trebuie făcută înainte de începerea sesiunii de evaluare; 

2. Trimiterea către Secretariat a listelor cu notele studenților, în termen de 48 de ore de 

la susținerea examenului; 

3. Secretariatul importă notele primite în sistemul de gestionare a școlarității – eSIMS 

și generează catalogul disciplinei; 

4. Cadrele didactice semnează catalogul generat de către Secretariat.  

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FACULTĂŢII, 

Prof.dr. Alexandru GAFTON 

  



 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 3 

A CONSILIULUI FACULTĂŢII DE LITERE 

DIN DATA DE 08.02.2022 

 

 

 

 

 

În ședința ordinară din data de 08.02.2022 s-a aprobat lista studenților exmatriculați și lista 

studenților reînmatriculați. 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FACULTĂŢII, 

Prof.dr. Alexandru GAFTON 

  



 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 1 

A CONSILIULUI FACULTĂŢII DE LITERE 

DIN DATA DE 10.02.2022 

 

 

 

 

 

În ședința extraordinară din data de 10.02.2022 s-a aprobat modalitatea de susținere a 

orelor didactice în semestrul al II-lea a anului universitar 2021-2022 (în sistem online, 

utilizând platformele UAIC). 

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FACULTĂŢII, 

Prof.dr. Alexandru GAFTON 

  



 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 2 

A CONSILIULUI FACULTĂŢII DE LITERE 

DIN DATA DE 10.02.2022 

 

 

 

 

 

În ședința extraordinară din data de 10.02.2022 s-a aprobat ca studenta IOSIF Laura Gabriela 

(transfer de la Universitatea Ovidius din Constanța, specializarea Limba și literatura engleză 

– Limba și literatura franceză) să poată susține examenele din anii I și II de studiu în anul 

universitar 2021 – 2022. 

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FACULTĂŢII, 

Prof.dr. Alexandru GAFTON 

 

 

  



 

 

 

MINUTA ÎNTÂLNIRII 

CONSILIULUI FACULTĂŢII DE LITERE 

DIN DATA DE 03.03.2022 

 

 

 

 

 

În ședința ordinară din data de 03.03.2022 s-au aprobat următoarele: 

 

1. Scoaterea la concurs, pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022 a 

următoarelor posturi la concurs: 

- la Departamentul de Românistică, Jurnalism și Științe ale comunicării și Literatură 

Comparată: 

a. Conferențiar universitar poz. 6, perioadă nedeterminată 

b. Asistent universitar poz. 37, perioadă determinată 

 

- la Departamentul de Limbi și literaturi străine: 

c. Lector universitar poz. 28, perioadă determinată 

Asistent universitar poz. 37, perioadă determinată 

 

2. Lista studenților reînmatriculați și lista studenților exmatriculați 

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FACULTĂŢII, 

Prof.dr. Alexandru GAFTON 

 

  



MINUTA ÎNTÂLNIRII 

CONSILIULUI FACULTĂŢII DE LITERE 

DIN DATA DE 17.03.2022 

 

 

Ședința ordinară din data de 17.03.2022 s-a desfășurat online și a avut următoarea ordine 

de zi: 

 

1. discutarea unor chestiuni legate de schimbarea modalității de desfășurare a activității 

didactice; 

2. discutarea solicitării de înființare a unor cursuri de portugheză la filiala de la Focșani; 

3. discutarea solicitării scutirii de taxă de școlarizare. 

 

 

Au fost dezbătute problemele legate de schimbarea modalității de desfășurare a activității 

didactice și a desfășurării orelor în format hibrid până pe data de 4 aprilie, conform hotărârii 

Senatului UAIC. 

S-a respins solicitarea de înființare la filiala Focșani a unui centru lusofon. 

Solicitarea de scutire de taxă nu a mai fost discutată întrucât studentul a obținut o finanțare 

bugetară. 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FACULTĂŢII, 

Prof.dr. Alexandru GAFTON 

 

 

  



MINUTA ÎNTÂLNIRII 

CONSILIULUI FACULTĂŢII DE LITERE 

DIN DATA DE 14.04.2022 

 

 

Ședința ordinară din data de 14.04.2022 s-a desfășurat la Catedra de Limba și literatura 

engleză și a avut următoarea ordine de zi: 

 

1. Raportul anual al Decanului 

2. Sesizare cu privire la comportamentul unor studenți din anul pregătitor din cadrul 

Departamentului de Limba Română pentru studenți străini 

3. Exmatriculări de la studii de licență si de master 

 

S-au aprobat următoarele: 

 

1. Raportul Decanului pe anul 2021; 

2. Prezentarea în cel mai scurt timp, către conducerea Facultății, a unui raport întocmit 

de către șeful de colectiv cu privire la măsurile luate în urma analizei situației apărute 

în Colectivul de Limbă română pentru studenții străini; 

3. Lista studenților exmatriculați. 

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FACULTĂŢII, 

Prof.dr. Alexandru GAFTON 

  



MINUTA ÎNTÂLNIRII 

CONSILIULUI FACULTĂŢII DE LITERE 

DIN DATA DE 04.05.2022 

 

 

Ședința ordinară din data de 04.05.2022 s-a desfășurat la Catedra de Limba și literatura rusă 

și a avut următoarea ordine de zi: 

 

1. Aprobarea propunerilor de comisii de concurs pentru posturile didactice 

2. Validarea a doua comisii: Comisia de analiză a abaterilor disciplinare săvârșite de 

personalul didactic și de cercetare si Comisia de analiză a abaterilor disciplinare săvârșite 

de personalul didactic auxiliar 

3. Diverse 

 

 

S-au aprobat următoarele: 

 

1. Comisiile de concurs pentru posturile didactice din semestrul al II-lea (conferențiar 

6 și asistent 37 la Departamentul de Românistică și Lector  28 și Asistent 37 la 

Departamentul de Limbi și literaturi străine).  

2. Componența Comisiilor de analiză a abaterilor disciplinare săvârșite de personalul 

didactic și didactic auxiliar (două comisii). 

 

Au fost discutate probleme legate modalitatea de semnare a cataloagelor (pentru disciplinele 

care conțin componente predate de mai  multe cadre didactice și la care se face o medie 

aritmetică, ex: TPL, catalogul va fi semnat de către titularul de curs), probleme legate de 

modalitatea de înscriere și  susținere a examenelor de licență și disertație din sesiunea iulie 

2022, precum și comisiile de licență și disertație, sesiunea iulie 2022 (pentru care se vor face, 

ulterior, propuneri). 

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FACULTĂŢII, 

Prof.dr. Alexandru GAFTON 



MINUTA ÎNTÂLNIRII 

CONSILIULUI FACULTĂŢII DE LITERE 

DIN DATA DE 06.06.2022 

 

 

Ședința ordinară din data de 06.06.2022, ora 10.00 s-a desfășurat la Catedra de Limba și 

literatura rusă și a avut următoarea ordine de zi: 

 

1. Distribuirea locurilor pentru admiterea la studii universitare de licență și master – iulie 

2022 – buget și taxă, pe programe de studii, în limita capacității de școlarizare 

2. Cerere de prelungire de activitate Conf. dr. Mirela Aioane 

3. Interviu - admitere la studii de master, fizic/online 

4. Diverse 

 

S-au aprobat următoarele: 

1. Repartizarea pe specializări a locurilor pentru admiterea la studii universitare de 

licență, români și români de pretutindeni, conform anexei 1 

2. Având în vederea alocarea obligatorie a 20 de locuri bugetate pentru masterul din 

cadrul filialei din Botoșani, Consiliul s-a abținut la votul cu privire la repartizarea 

locurilor la studii universitare de masterat. O decizie cu privire la aceasta va fi luată 

după ședința Colegiului Academic care se va desfășura pe data de 7 iunie. 

3. Cererea de prelungire de activitate a doamnei conf.dr. Mirela Aioane de la data de 1 

martie 2023 și până la finalul anului universitar 2022-2023. 

4. Posibilitatea folosirii tehnologiei online la proba de interviu la admiterea la studii 

universitare de masterat. 

5. Solicitarea unui grup de studenți de a susține examenul la disciplina Limbă engleză 

(Sintaxă) cu dna lect.dr. Oana Franțescu care a predat acest curs în anul universitar 

anterior, pe baza refacerii de activitate în semestrul al II-lea cu dna conf.dr. Dana 

Doboș. 

În urma discuțiilor din Colegiul Academic s-a hotărât realocare a 5 locuri de la masteratul 

din cadrul filialei Botoșani către masteratele de la Iași. Repartizarea finală a locurilor este 

cea din anexa 2. 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI FACULTĂŢII, 

Prof.dr. Alexandru GAFTON 



 

Anexa 1 la PV din 6.06.2022 

Licență, Români 

Specializarea Buget 
Formarea 
cadrelor 
didactice 

Absolvenți 
de licee 

situate in 
mediul 
rural 

Romi 

Candidați 
proveniți 

din 
sistemul 

de 
protecție 

socială 

Candidați cu cerințe 
speciale/dizabilități 

Taxă 

Limba și 
literatura 
română - 
Limba și 
literatura 
modernă 
Limba si 
literatura 
română - 
Literatură 
universală și 
comparată 
Limba si 
literatura 
română – 
Limba și 
literatura 
latină 

78 25 

17 1 2 1 

56 

Limba și 
literatura 
engleză - 
Limba și 
literatura 
modernă 
Limba și 
literatura 
engleză - 
Limba si 
literatura 
română 
Limba și 
literatura 
engleză - 
Literatură 
universală și 
comparată 
Limba și 
literatura 
engleză – 
Limba și 
literatura 
latină 

60 20 45 



Limba și 
literatura 
franceză - 
Limba și 
literatura 
modernă 
Limba și 
literatura 
franceză - 
Limba si 
literatura 
română 
Limba și 
literatura 
franceză - 
Literatură 
universală și 
comparată 
Limba și 
literatura 
franceză – 
Limba și 
literatura 
latină 

37 1 10 

Limba și 
literatura 
germană - 
Limba și 
literatura 
modernă 
Limba și 
literatura 
germană - 
Limba si 
literatura 
română 
Limba și 
literatura 
germană - 
Literatură 
universală și 
comparată 
Limba și 
literatura 
germană – 
Limba și 
literatura 
latină 

29 1 20 

Limba și 
literatura 
rusă - Limba 
și literatura 
modernă 
Limba și 
literatura 
rusă - Limba 
si literatura 
română 
Limba și 
literatura 
rusă - 

12 1 7 



Literatură 
universală și 
comparată 
Limba și 
literatura 
rusă – Limba 
și literatura 
latină 

Limba si 
literatura 
italiană - 
Limba și 
literatura 
modernă 
Limba si 
literatura 
italiană - 
Limba si 
literatura 
română 
Limba si 
literatura 
italiană - 
Literatură 
universală și 
comparată 
Limba si 
literatura 
italiană – 
Limba și 
literatura 
latină 

15 1 10 

Limba și 
literatura 
spaniolă - 
Limba și 
literatura 
modernă 
Limba și 
literatura 
spaniolă- 
Limba si 
literatura 
română 
Limba și 
literatura 
spaniolă - 
Literatură 
universală și 
comparată 
Limba și 
literatura 
spaniolă – 
Limba și 
literatura 
latină 

16 1 10 

Filologie 
clasică 
(Limba latină 
- Limba 
greacă veche) 

11 1 6 



Literatură 
universală și 
comparată - 
Limba și 
literatura 
modernă 
Literatură 
universală și 
comparată - 
Limba si 
literatura 
română 

12 1 10 

Traducere si 
interpretare 
(engleză / 
franceză sau 
germană) 

33   12 

Traducere si 
interpretare 
(franceză/ 
engleză sau 
germană) 

12   10 

Traducere si 
interpretare 
(germană / 
engleză sau 
franceză) 

12   8 

Studii 
americane (în 
limba 
engleză) 

15   6 

Jurnalism 35   40 

Limba și 
literatura 
română – 
Limba și 
literatura 
modernă, 
filiala Focșani 

20   10 

TOTAL 397 52 17 1 2 1 260 

 

Licență, Români de pretutindeni 

Domeniul 
de studii 

Specializarea 
Buget 

cu 
bursă 

Buget 
fără 

bursă 
Taxă 

Limbă și 
literatură 

Limba și literatura 
română - Limba și 
literatura modernă 
Limba si literatura 
română - Literatură 
universală și comparată 
Limba si literatura 

20 20   



română – Limba și 
literatura latină 

Științe ale 
comunicării 

Jurnalism 6 8   

  TOTAL 26 28 0 

 

 

Anexa 2 la PV din 6.06.2022 

 

Master, Români și români de pretutindeni 

Programul de master BUGET TAXA 

ETNICI 
 BUGET 

cu 
bursa 

ETNICI   
BUGET 

fara 
bursa 

Cultură germană în context european 11 7 
    

Limbi, literaturi și civilizații străine (clasice) 

11 7 

    

Limbi, literaturi și civilizații străine (italiană) 
    

Limbi, literaturi și civilizații străine (slavistică) 
    

Limbi, literaturi și civilizații străine (spaniolă) 
    

Lingvistică aplicată - Limba engleză ca limbă 
străină 

8 1 
    

Lingvistică generală şi românească 15 10 5 2 

Literatura română şi hermeneutică literară 13 10 5 3 

Literatură universală şi comparată 11 2 4 3 

Studii americane 14 7 
    

Studii francofone 8 1 
    

Traducere şi terminologie 8 5 
    

Retorica discursului științific, literar, jurnalistic, 
publicitar și electora, filiala Botoșani  

15   
    

TOTAL 114 50 14 8 

 

 

 


