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Universitatea din Bucureşti 

                Senat 

 

Minută 

Senatul Universităţii din Bucureşti 

în şedinţa on-line 

din data de 20.10.2021 

Hotărăște: 

 

1. Se aprobă, în unanimitate, Minuta ședinței on-line a Senatului Universității din București 

din 15.09.2021. 

2. Se prezintă membrilor Senatului, Analiza admiterii 2021. 

3. Se informează Senatul cu privire la stadiul de implementare al Proiectului CIVIS, 

contribuția Universității din București în cadrul pachetului de lucru pe care îl 

coordonează și oportunitățile de colaborare din CIVIS. 

4. Se aprobă, în unanimitate, propunerea comună a Facultății de Drept și a Facultății de 

Științe Politice, de acordare a titlului onorific de Doctor Honoris Causa, dlui. Prof. Dr. 

Armin von Bogdandy, de la Institutul Max Planck din Heidelberg, Germania. 

5. Se aprobă, în unanimitate, propunerea Facultății de Biologie de acordare a titlului 

onorific de Profesor Emerit, dnei prof. dr. Veronica Lazăr. 

6. Se aprobă, în unanimitate, solicitarea Facultății de Litere de demarare a procedurilor 

de evaluare periodică a programului de studii universitare de licență, Comunicare și 

Relații Publice, Departamentul de Științe ale Comunicării. 

7. Se aprobă, în unanimitate, solicitarea Facultății de Științe Politice de declanșare a 

procedurilor de evaluare externă periodică a domeniului de studii universitare de 

masterat, Științe Politice. 

8. Se aprobă, în unanimitate, solicitarea Facultății de Științe Politice de declanșare a 

procedurilor de evaluare externă periodică a domeniului de studii universitare de 

masterat, Relații Internaționale și Studii Europene. 

9. Se aprobă, cu 86 de voturi "pentru" și o "abținere", solicitarea Facultății de Limbi și 

Literaturi Străine de actualizare în RNCIS a calificărilor aferente a următoarelor 

programe de studii:  
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 studii culturare slave: Rusia și tările slave din Europa Centrală;  

 Studii religioase - texte și tradiții (interdisciplinar cu domeniul Filologie);  

 Limba și Literatura rromani - Limba și Literatura 

modernă(engleză/franceză/germană/hindi/italiană/neerlandeză/persană/portu

gheză/rusă/spaniolă/ suedeză)/Limba și literaturalatină/ Limba și literatura 

română;  

 Limba și literatura 

modernă(arabă/bulgară/cehă/chineză/croată/engleză/franceză/germană/italia

nă/japoneză/maghiară/neerlandeză/neogreacă/polonă/portugheză/rromani/ru

să/sârbă/slovacă/spaniolă/turcă/ ucraineană) - Limba și Literatura catalană. 

10. Se aprobă, în unanimitate,  solicitarea solicitării Facultății de Psihologie și Științele 

Educației de demarare a procedurilor de evaluare periodică a următoarelor programe:  

 Programul de formare psihopedagogică Nivelul I/II, (modul 

psihopedagogic);  

 Programelor de studii universitare de licență PIPP Focșani; 

 Programelor de studii universitare de licență PIPP București. 

11. Se aprobă, în unanimitate, calendarul alegerilor pentru ocuparea funcției de Director al 

Departamentului de Drept Privat și pentru calitatea de membru în Consiliul 

Departamentului de Drept Privat, Facultatea de Drept:  

21 - 27 octombrie 2021 - depunerea candidaturilor 

1 noiembrie 2021 - desfășurarea alegerilor 

8 -  12 noiembrie 2021 - avizarea alegerilor în Consiliul Facultății 

- validarea alegerilor în Senatul Universității desfășurat în luna noiembrie 2021. 

12. Se aprobă, în unanimitate, propunerea Facultății de Administrație și Afaceri de 

suplimentare, cu 4 membri, a numărului membrilor Consiliului facultății. 

13. Se aprobă, în unanimitate, calendarul alegerilor pentru noii membri ai Consiliului 

Facultății de Administrație și Afaceri, ca urmare a modificării structurii departamentale: 

1 – 5 noiembrie 2021 – depunerea candidaturilor 

10 noiembrie 2021, orele 10 -12 – alegeri, turul I  

10 noiembrie 2021, orele 13 – 15 – alegeri, turul II 

12 noiembrie 2021 – avizarea rezultatelor alegerilor în Consiliul facultății 

14. Se aprobă, în unanimitate, calendarul alegerilor pentru ocuparea funcției de Director al 

Departamentului de Anatomie, Fiziologie Animală și Biofizică și pentru ocuparea funcției 

de Director al Departamentului de Botanică și Microbiologie, Facultatea de Biologie:  

1 – 5 noiembrie 2021 – depunerea candidaturilor 
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10 noiembrie 2021 – desfășurarea alegerilor 

12 noiembrie 2021 – avizarea rezultatelor în Consiliul facultății 

15. Se validează, în unanimitate, rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor de 

cercetare vacante pentru:  

 Pleșca Laurențiu - Asistent cercetare (doctorand) - Proiect „Interdisciplinary 

Research on Russia's Geopolitics in the Black Sea and the Arctic Ocean”, finanțat 

prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, Programul Proiecte Colaborative de 

Cercetare, contract nr. 35/2021“; 

 Țicalău Robert Gabriel - Asistent cercetare (doctorand) - Proiect „Interdisciplinary   

Research on Russia's Geopolitics in the Black Sea and the Arctic Ocean”, finanțat 

prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, Programul Proiecte Colaborative de 

Cercetare, contract nr. 35/2021“. 

16. Se aprobă, cu 86 de voturi "pentru" și o "abținere", propunerea Consiliului de 

Administrație de respingere a solicitării dlui Constantin Viorel Valeriu, absolvent al 

Facultății de Drept - Universitatea din București, promoția 2020, de susținere a 

examenului de licență la Facultatea de Drept a Universității "Nicolae Titulescu". 

17. Se validează, în unanimitate, rezultatele alegerilor parțiale desfășurate la nivelul 

Facultății de Fizică, astfel: 

 Departamentul de Electricitate, Fizica Solidului și Biofizică:  

- Director de departament:  Conf. dr. Adrian Radu; 

- Membru în consiliul departamentului: Conf. dr. Vlad – Andrei Antohe. 

 Membru în Consiliul Departamentului de Structura Materiei, Fizica Atmosferei și 

a Pământului, Astrofizică: Conf. dr. Anca Dumitru. 

18. Se aprobă, în unanimitate, rezultatele alegerilor parțiale desfășurate la nivelul Facultății 

de Litere, astfel:  

 Membri în Consiliul Facultății de Litere din partea Departamentului de 

Lingvistică: prof. dr. Andra Maria Vasilescu, conf. dr. Mihaela Viorica 

Constantinescu, conf. dr. Camelia Ușurelu; 

 Membri în Senatul Universității din București: conf. dr. Simona Drăgan, conf. 

dr. Gabriela Biriș. 

19. Se validează, în unanimitate, rezultatele alegerilor parțiale desfășurate la nivelul 

Facultății de Limbi și Literaturi Străine, astfel:  

 Departamentul de Engleză: 

- Director de departament: Conf. dr. Dragoș Ivana; 

- Membru în consiliul departamentului: Prof. dr. Alina Tigău; 



4 
 

- Membru în consiliul facultății: Conf. dr. Ruxandra Drăgan. 

 Departamentul de Hungarologie, Studii Iudaice și Rromani: 

- Membru în consiliul departamentului: Lect. dr. Delia Grigore. 

 Departamentul de Limbi Moderne: 

- Membru în consiliul departamentului: Asist. dr. Mădălina Toader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTELE SENATULUI, 

 

Conf. dr. Claudiu - Paul BUGLEA 
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