Minuta Consiliului FJSC din data de 7 ianuarie 2019
Consiliul FJSC:
1. A avizat calendarul concursului pentru acordarea gradațiilor de merit
2. A avizat planul editorial pentru anul 2019 (Editura Universității din București).
3. *A aprobat actualizările de bibliografie propuse de Departamentul de Jurnalism
pentru concursul de licență din iunie 2019 – ianuarie/februarie 2020.
4. *A aprobat efectuarea următoarelor modificări propuse de Departamentul de
Antropologie Culturală și Comunicare pentru examenul de licență din iunie 2019 –
ianuarie/februarie 2020:
a. pentru CRP: înlocuirea Dreptului Comunicării publice cu Semiotică
b. pentru Publicitate: înlocuirea Deontologie cu ITC
c. pentru Publicitate: înlocuirea materiei Multimedia cu Semiotică
d. pentru Publicitate: înlocuirea materiei Tehnici de redactare cu ”Storytelling și
Introducere în comunicare online”.
5. *Nu a aprobat efectuarea următoarelor modificări propuse de Departamentul de
Antropologie Culturală și Comunicare pentru examenul de licență din iunie 2019 –
ianuarie/februarie 2020:
a. pentru CRP: la disciplinele fundamentale, înlocuirea materiei Deontologie cu
Introducere în Teoria Comunicării
b. pentru CRP: la disciplinele de specialitate, înlocuirea CSR cu Schimbare socială
c. pentru Publicitate: înlocuirea CSR cu materia Comunicare și schimbare socială
6. Aprobă stabilirea calendarului pentru examenul de licență/master din februarie 2019
și modificările comisiei centrale de licență prin includerea noii conduceri
7. Aprobă responsabilii pentru redactarea dosarelor pentru înscrierea în RNCIS a
programelor FJSC de nivel licență și master și reacreditare ARACIS.
8. Aprobă realizarea evaluării cadrelor didactice de către studenți prin evaluarea tuturor
cursurilor și seminariilor în varianta online.
9. Aprobă structura Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii sub forma: decan,
prodecan calitate, câte doi reprezentanți pentru fiecare departament (Jurnalism și
Antropologie), doi reprezentanți studenți. Decanul completează comisia ulterior în
urma propunerilor directorilor de departament și ale reprezentanților studenților în
Consiliu.
10. Aprobă în unanimitate cererea de prelungire a activității pentru doamna profesor
Luminița Roșca până la data de 30 septembrie 2019.
11. Se face o informare cu privire la activitățile legate de Caravana FJSC prin care doamna
decan solicită efectuarea deplasărilor în licee în perioada februarie-martie 2019
12. Aprobă scoaterea la concurs a două posturi în Dept. Antropologie: asistent nr. 28 și
lector nr. 25
13. Nu aprobă cererea studentei Danaila M. Larisa-Madalina de a susține examenul de
licență la Universitatea Danubius.
14. Se prezintă calendarul pentru alegerile pentru reprezentantul studenților din
departamentul ID.

15. Aprobă în unanimitate solicitarea doamnei conf. univ. Mădălina Moraru de trimitere
către UB a solicitării de plată a taxei de membră a FJSC în cadrul EDCOM.

* Deciziile de la punctele 3, 4 și 5 au fost infirmate de conducerea UB și nu se vor pune în
aplicare

