
 
Echipa de conducere a Facultății de Limbi și Literaturi Străine 

2016-2020  

 

DECAN, 

Prof. dr. Liviu Franga – email: liviu.franga@lls.unibuc.ro  

Responsabilități conform Cartei UB, art. 114-119.  

 

PRODECAN 

Conf. dr. Laura Sitaru – email: laura.sitaru@lls.unibuc.ro  

Responsabilități: 

1. Activitatea didactică: 

a. Concursuri didactice (coordonarea procesului de organizare a concursurilor didactice, 

comunicarea cu Departamentele FLLS şi Direcţia Resurse Umane a UB);  

b. State de funcţii;   

c. Planuri de învățământ (alături de Decan);  

b. Admitere (coordonarea comisiilor de admitere la ciclurile de Licenţă şi Masterat), admitere 

Doctorat;   

c. Transferuri;  

d. Acreditarea programelor de studii și autorizarea de noi programe; 

e. Colaborarea cu comisia de studii a Consiliului FLLS; 

2. Comunicare instituțională (responsabil de comunicare al FLLS);  

3. Imaginea FLLS: 

a. Site-ul FLLS; 

b. Alte site-uri și platforme de comunicare ale FLLS.  
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PRODECAN 

Prof. dr. Bogdan Ștefănescu – email: bogdan.stefanescu@lls.unibuc.ro  

Responsabilități: 

1. Practica profesională, internship și inserția pe piața muncii: 

a. Reglementarea cadrului instituțional pentru practica profesională (regulament intern, 

convenții –cadru, resurse de personal și coordonarea implicării departamentelor, sistem de 

notare și creditare etc.); 

b. Facilitarea și monitorizarea inserției absolvenților pe piața muncii; 

c. Adaptarea construcției curriculare la direcțiile principale de inserție profesională;  

2. Etică și disciplină: 

a. Integritatea academică, etica cercetării, deontologie și moralitate; 

b. Prevenție, conștientizare, monitorizare și descurajare a fraudei academice; 

c. Disciplină profesională și conduita muncii; 

d. Urmărirea respectării principiilor Cartei UB. Cunoașterea și respectarea Codului de Etică al 

UB, Codului studentului și Regulamentelor privind activitatea profesională a studenților. 

e. Relația cu Comisia de Etică a Consiliului FLLS. 

3. Accesul la informații și comunicarea prin email/on-line: 

a. Actualizarea bazei de date a facultății (contacte, liste de adrese email); 

b. Înregistrarea și arhivarea ședințelor Consiliului FLLS (înregistrare audio, minute, procese 

verbale); 

c. Ghidul studentului; 

d. Funcționarea sistemului UMS de informare a studenților (accesul on-line prin cont personal 

etc. la rezultate academice și la propria situație școlară); 

4. Activitatea secretariatului și relația acestuia cu personalul didactic și cu studenții: 

a. Gradul de ocupare a schemei de personal (secretare/-i de an, arhiviști, administratori, 

tehnicieni, secretare/-i departamente); 

b. Gestionarea activității secretariatului: 
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i. Planificarea centralizată a examenelor; 

ii. Funcționarea și dezvoltarea sistemului de gestiune computerizată a activităților de 

secretariat (sistemul UMS pentru situații, raportări, foi matricole, acces online studenți 

etc.); 

iii. Repartiția sarcinilor în secretariat și serviciile tehnice, disciplina și stilul de muncă, 

interacțiunea cu studenții și profesorii; 

5. Examenul de finalizare a ciclului de licență și masterat: 

a. Planificarea, organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a ciclului de licență; 

b. Ghidul licenței și dizertației/masteratului.  

 

PRODECAN 

Conf. dr. Roxana Utale – email: roxana.utale@lls.unibuc.ro  

Responsabilități: 

1. Coordonarea activității de cercetare științifică la nivelul FLLS: 

a. Centrele de cercetare; 

b. Granturile/proiectele de cercetare instituțională ale UB; 

c. Integrarea în activitatea ICUB; 

d. Gestionarea unui plan de cercetare pe facultate și la nivel de departamente; 

e. Organizarea evenimentelor științifice reprezentative ale FLLS; 

f. Planul editorial și colaborarea cu EUB; 

g. Analele FLLS; 

h. Colaborarea cu Comisia de Cercetare Științifică a Consiliului FLLS; 

2. Platforma de rezultate anuale ale cercetării științifice în FLLS.  
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PRODECAN 

Prof. dr. Axinia Crasovschi – email: axinia.crasovschi@lls.unibuc.ro  

Responsabilități: 

1. Probleme sociale ale studenților: 

a. Cazare și cantine; 

b. Burse; 

c. Decontări; 

d. Reclasificări; 

e. Probleme de ordin medical; 

2. Spații de învățământ: 

a. Reamenajarea și modernizarea imobilului din Pitar Moș; 

b. Continuarea utilării și creșterii nivelului de confort al spațiilor; 

c. Gestionarea spațiilor de învățământ şi asigurarea condițiilor necesare 

pentru desfășurarea activităților didactice şi de cercetare; 

d. Demersuri pentru noi alternative la imobilul din str. Pitar Moș; 

e. Redistribuirea spațiilor din clădirea din Edgar Quinet prin negocieri cu celelalte facultăți din 

U.B.; 

3. Orare:  

a. Coordonarea activității Comisiei de Orar FLLS; 

b. Relația cu comisiile de orar ale altor facultăți din UB; 

4. Activități extracurriculare.  
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PRODECAN 

Conf. dr. Ileana Maria Ratcu – email: maria.ratcu@lls.unibuc.ro  

Responsabilități: 

1. Relații internaționale ale FLLS:  

a. Participarea la mobilitățile internaționale instituționale (cadre didactice 

și studenți); 

b. Grupul de lucru Erasmus Alumni Forum;  

c. Coordonarea comisiei de selecție Erasmus;  

d. Alocarea fondurilor pentru deplasările internaționale și interne; 

e. Coordonarea activității lectorilor nativi; 

f. Colaborarea cu Comisia de Relații Internaționale a Consiliului FLLS; 

2. Asigurarea calității:  

a. Coautor al Raportului Anual al Comisiei de Evaluare și Asigurare a 

Calității din FLLS (CEAC-F); 

b. Activități curente în cadrul CEAC-F; 

c. Monitorizarea direcțiilor și a gradului de inserție a absolvenților FLLS 

pe piața muncii; 

d. Înființarea Asociației Alumni Forum a FLLS.  
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