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Stimate Domnule Rector,

:

enti la Facultatea de Istorie si Filosofie, Departamentul de Filosofie.
licentà si nivel masteral. và aducem la cunostintà urmàtoarea situatie si và

linia

rugàm sà luali màsurile regulamentare pentru solulionarea ei.

În datu de l6 martie a.c., a fost depusà la sedetariatul Facultàlii de Istorie çi Filosofie
o sesizare, urmatà de o listà de semnàturi ale mai
care îçi exprimau adeziunea la aceastà sesizare.

multor studenti de la masteratele de filosofie

Vom rezuma în continuare conlinutul sesizàrii

pe care o anexàm ia acest document: în sesiunea de iamà a anului universitar 201l-2012, la

Masteratul de Fiiosofie Anticà si Medievalà notele de la cursul de Limba ebraicà, introdus în

ultimul moment pentru a înlocui cursul de Teme ale salvàrii suJletului, au fost modificate
astfel încât studen.tii au apàrut în catalog cu note maxime, deçi, din cele spuse de colegii de la
acest master, noile note nu reflectau evaluarea doamnei Radosav fàcutà

initial pentru cursul

respectiv. De asemenea, împotriva regulamentului universitar, colegilor de la acest masterat
s-a acordat pentru realizarea lucràriior un

li

timp care depàçea cu mult data legalà a încheierii

sesiunii de examene qi a celei de restante prevàzutà de calendarul universitar, ràstimp în care
studentii au apàrut tohrçi cu note în cataloagele facultàlii.

Luând

în

considerare efectele acestui t'ip de actiune pe termen scurt (acordarea

burselor, càminelor. taberelor, seleclie pentru diferite programe de studii)

;i

pe termen lung

(perpetuarea unui compofiament care nu mai line cont nici de normele universitare în vigoare,

nici de capacità1ile çi cunoçtinfele studenfilor, ci doar de posibilitatea nelimitatà pe care si-au
creat-o

unii profesori de a inteneni peste evaluàrile fàcute de alte cadre didactice), am dorit

aducem

sà

în aten{ia Consiliului Profesoral al facultàtii aceastà situalie. I-am solicitat sà verifice

modul în care au fost înscrise cursurile de la acest masterat în contractele de studii si modul în
care s-au suslinut ele, precum

çi examenele aferente, sà aplice màsurile regulamentare în

priveçte repararea ierarhiei studenieçti, precum qi sà descurajeze repetarea unor astfel de

| ça

practici care sfideazà reglementàrile universitare

si

care conduc

la o evaluare injustà

si

discretionarà a studentilor.
Sesizarea noastrà a fost introdusà pe ordinea de
de Istorie si F'ilosoTie

din

<1ata

zi

a

Consiliului profesoral al Facultàtij

de 28 martie 2012, la punctul 2, ,piverse".

Dupà ce acest consiliu a alut loc, cerând un ràspuns oficial gi un extras din procesul
verbal al çedin{ei de consiliu, domnul Decan ne-a solicitat o întrevedere în care ne-a prezentat

cele petrecute în çedinla respectivà. Ràspunsul scns al domniei sale contine urmàtoarele:
existà cataloage atât pentru cursul de Limba ebraicà, cât qi pentru cel de Teme ale salvàrii

su/letului; cursul de Teme ale salvàrii sufletului în antichitate a fost oferit în regim tutorial
(?), domnul conf.dr. Alexander Baumgarten a examinat studen{ii pentru acest curs si a trecut
noteie în perioada de examene, respectiv restanle;

i

s-a solicitat directorului de departament,

domnul conf.dr. Alexander Baumgarten, sà verifice modul în care au fost si vor

fi

tinute

cursurile Masteratului de Filosofie Anticà si Medievalà si sà evite pe viitor formula cursurilor
tutoriale.

Dorim

sà aducem

cu aceastà ocazie, din

în atenlia dvs. superhcialitatea cu care a fost tratatà sesizarea noastrà

mai multe considerente:

1. Sesizarea nu a fost introdusâ ca punct distinct pe ordinea de
fost anunlatà în mod

zi, iar discutarea ei nu

a

explicit celorlalli membri ai Consiliului profesoral.

2. Sesizarea nu a fost distribuità în prealabil mernbrilor Consiliului profesoral nici în
formal electronic, nici în format imprimat, dupà cum ea nici nu a fost citità în plenul çedinfei.
3. Acestei sesizàri i s-a alocat un timp infim pentru prezentare çi dezbatere, iar la ea nu
a

fost invitat nici unul dintre semnatarii sesizàrii-

4. La propunerea domnului Decan,

sesizarea

a fost rezumatà de conf.dr. Alexander

Baumgarten, chiar cel pe care-l viza sesizarea noastrà. Consideràm cà pe lângà neinformarea

prealabilà a mernbrilor Consiliului, s-a produs

o altà eroare de procedurà, prin

caracterul

pàrtinitor al prezentàrii sesizàrii. De altfel, sfidând dernersul nostru, dl. Baumgarten a tinut sàçi prezinte public scuze pentru ,,disconfortul" pe care aceastà sesizare

îl

produce celorlalli

membn ai Consiliului profesoral.

Cu permisiunea dvs., dorim sà detaliem mai jos çi modul subiectiv în care sesizarea a
fost prezentatà si care a dus la nediscutarea anumitor puncte importante ale ei.

Dl. conf.dr.

Alexander Baumgarten a motivat faptul cà a înlocuit notele de la cursul de Limba ebraicà cu
alte note acordate pentru cursul

inilial de

Teme ale

salvàii sufetului în antichitate din

douà

notive: a) datorità ,,rezultatelor catastrofale" la examenul de Limba ebraicà çi b) din cauza

situaliei în care l-at fi pus un alt domn profesor care si-a dat demisia în februarie 201l, atunci
când a ,,abandonat" cursul respectiv si Universitatea,

Pentru clanficare, trebuie sà precizàm cà acest curs. Teme ale salvdrii sufletului in

antichitate, nu

a fost niciodatà predat de domnul profesor invocat, care a plecat de

Universitate în februane 201I (lect. dr. Gabriel Chindea) çi, chiar dacà ar

fi

la

fost, plecarea

domniei sale a a\ut loc înainte cu un semestru de începerea noului an universitar (timp
suficient pentru gàsirea legalà a unui curs/profesor înlocuitor).
De asemenea, notele la cursul de Limba ebraicà au variat de la note foarte mici la note

maxime, lucru care poate sà

fie uçor demonstrat de notele celorlalli cursanli de la

alte

facultàli. Ceea ce aratà cà nu a fost deloc o modalitate de notare în care sà nu se poatà încadra,

chiar cu rezultate maxime, un student

în

general, evaluarea respectând astfel criteriile

obisnuite de docimologie.

În lipsa unei atitudini critice si responsabile din partea Consiliului, ne îngàduim sà và
solicitàm, stimate Domnule Rector, sà và puneli împreunà cu noi urmàtoarele întrebàri:

.

în ce màsurà un masterat poate sà funcfioneze dacà înaintea începerii anului
universitar nu are un plan de învàçàmânt sustenabil?

o

faptul cà unele note acordate de un profesor sunt mici reprezintà un argument
suficient, moral çi legal pentru ca un curs sà fie înlocuit?

o

lucràrile predate dupà încheierea sesiunii de examene çi restanle (iar pentru
cursul în cauzà au fost predate lucràri chiar çi în cea de-a doua sàptàmànà
dupà începerea semestrului al doilea) pot sà mai fie luate în considerare pentru
sesiunea deja încheiatà?

.

are un cadru didactic dreptul sà treacà note în catalog pentru un curs care nu sa tinut çi pentru lucràri pe care nu le-a primit? Càci situalia generalà cu notele

studen{ilor de

la Facultatea de Istorie çi Filosofie, inclusiv a celor de

masteratul de Filosofie Anticà

çi

Medievalà,

la

a fost publicatà pe site-ul

facultàlii înainte ca unii dintre masteranzi sà trimità màcar lucràri, iar acestia
apàreau cu situa{ia încheiatà.

Trebuie sà mai mentionàm cà împotriva domnului conf. dr. Alexander Baumgarten a
fost fàcutà o altà plângere din partea absolvenlilor de filosofie în iulie 2008, atunci când.
aflându-se în comisia de licentà si, în lipsa celorlalli membri ai comisiei

din

note maxime studentilor càrora 1e-a coordonat domnia-sa lucràrile de licentà.

sa1à, a acordat

Din toate aceste considerente, apreciem cà sesizarea noastrà nu

a fost tratatà

cu atenlia

cuvenità çi cà disculiiie din consiliu, formale si deformate, nu au reflectat problernele ndicate
de

noi.

Drept urmare, asigurându-và de întregul nostru spdjin în acest demers, và rugàm,
stimate Domnule Rector, sà ne primili în audien!à pentru a discuta modul

în care a fost

evaluatà sesizarea càtre Decanat, precum çi sà interveni!i pentru medierea çi solu{ionarea ei.

Anexàm acestei petilii lista de semnàturi, ràspunsul scris al Decanatului çi extrasul din
procesul verbal al qedinlei de consiliu.

În

speranla unei solu.tionàri juste

a

acestei petilii, và rugàm sà

Domnule Rector, expresia întregii noastre consideratii.

Persoanà de contact:

Lelia Marcàu, anul 2, Masteratul de Eticà Profesionalà
Facultatea de Istorie çi Filosofie

Tel: O724 94 95 39
E-mail : lelia.marcau@vahoo.com

primili,

stimate
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Domnuiui Decarl

a1

Facultàtii cie Istorie si Fiiosot-ie

din ca,Jml Universitàtii ..Babes-8o11'ai" Cluj-\apoca

Cluj-Napoca.

1

6 manje

l0I

l

Stimate Domn,-r'Le Decan.

in anul 2la \Iasteratul de Eticà Profesronalà din

Subsemnata \{arcàu Lelia. studentà

cadrul Dep:nrmentului de Filosofie al Facultàtii de Istorie
s

-r, :. -r. r-r-C 1\Or r-

Îr

'11

-çr

Frlosofle. r'à rog sà iuati act de

r- Ccnllnu3fe

sesrunea de iamà a anului universitar curent. 1a NIasteiarul de

Filoscfie Articâ

sr

\{edievalà notele de la cursui de Ebraicà- inrodus in uitimul momeni pentru a înlocui cursul
ae Teme aie sait c"t-ii stLfiettLhr- au iost modificate astiei

tncit studentii au apàrut îu catalog cu

note malime. deçi. din ceie spuse de colegii de la acest masrer. noile note nu reflectan
evaluarea cioamnei Radosar tàcutà initial pentru cursul de Ebrnica. De asemenea. impotnva

:.:uian-.'.rul-i Lil.-:f:Lrd:. LLr-:9lroi d: i-r a,e.L ndileral li .-a a:urJ:r Ocnlr'l

I-rJLi,/irrcl

lucràrilor un rimp care depàsea cr,r muli data incheierii sesiunii de exameue si a celei oe

:i

- ,1-r

ôrp\;

r ,-.

ri' ,"rlerd"-,-l lnir crs,t:r.

Eiecteie acestor acriuni sum de oc'-rà tipuri:

.

primel.- si cele mai u-:or Ce intuit suni ceie de ieraihizare a snldeniilor L'entni
acorCarea burselcr -- se

-lJii\

ajurge asliel ca ui'ii stuclenii sà fie ià:piàiiti cu

t . : - b*:-r= p-':;n: ::s : ef:r.lr

ocadcn:c-' pJ -ale nu I-'-a't dep'ts

r.rote
.

sa.:

le-au depus pe o penoadà de ..preiungin" de care aLtii nu au beneflciar):

o .:l

C.

;l

doil:a trp cc e;Écti,: rcÈrà L: pe1: ut:cr unu, compon"-:rlrL -'arr

nu rnai rine cont nici de noirnele unir eisitare in visoare. nici de capacrtàlile

st

cunosrintele studentilor. ci doar de posibiLlatea nelimitalà pe caie si-au creai-o
r-rnii

p;ofesoii

(fi:

er sefr

ri:

depan.rment si s"'.r co

riJonaroi d: rLasterate) de a

inten eni peste e';aluàrile fàcute de alte cadre didactice, ori de cîie ori acestea
nu sunt pe piacul lor.

Date fiind toate acestea. r'à rog:

i

sà dispuneçi introducerea neîntârziatà în dezbaterea Consiliului profesoral al
lacultàtii noastre a acestei chestiuni:

2.

sà procedati la venficarea

in\'àtâmânr

în

semestrul

modului în care s-au susrinut cursurile din planul de

I al anului unir,'ersitar 20ll-20i2 ia masterul de

Filosofie ,Articà si illedievalà. a modului în care e1e au fost înscnse in
contractele de studii- precum si a modului în care au fost acordate notele pentru
fiecare dintre aceste cursuri:

3.

sà luati màsurile pre\'àzure de re-zulamenrul universitàtii. atît în ce privcsre
consectntele pe termen scurt (care s-au concretizat în ierarhizarea studentilor Ia

nivel de depaftament si acordarea burselor pe primul semestru). cît si în ce
pn'este consecinlele pe termen lung (încurajarea tacitâ a actiunilor care nu
respectà reglementàrile universitare

în

'igoare

si

departamente a unui sistem subiectir., discretionar

mentinerea

la nir.el

de

si injust de evaluare

a

muncii studentilor) care decurg de aici.

ln speranta unel soiutionàri rapide çi corecte a acestei situatii. r'à rog
Domnule Decan. expresia intregii mele considerarii.

sà

primiti, stimate
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Romén a
l\,4inisteru Educaiiei Ceicetàr i9i inovàrii
Universitatea . Babeç Bo yai" Clul-NaDoca

Faculiaiea de lstorie çi Filcsofle
t\4. Kogàlnicêanu nr 1
RO-400064, Ciuj-Napoca

Sir

W"

IeilFax. +44 264 4A5326
Enail: h irhr(èhicf i Lbbcii.jt fc
n/ebsite: http lihlphi ubbcluj ro

E){TRAS Di].i PROCESUL VERBAL
r I qTnl\ .tL'fLlaô\'etl
Il rIi|r1'Lt
lL\ar r, r irrr
,
lrtl
Din data de 27 martie l0 1l

La punctul 2 a1 ordrrr ji C:

zr

..Dir er-se".

a

fo_sr

p.ezentalà

:i

,liscularà sesizarea

Înaintatà de mastelanda Lelia \{alcàu.

Domttul conf.univ.dr. .{lerander Baumsarten, dilecrorul Departanteltrului de Filosoire

Ptenodernà 5i Ronrâueascà a oferit tuiràtoareie làrnuriri: în sesiunea de er:a,rnene ianualielebruaric- ,tudentii rrras'crat-rl-ri

ce ..Filnso1:

r:*ii: ii r;eJisirli

. L.

uhrnLri rrorc

r.r

disciplina.. Teme ale salvàrii sufletului îr.r antichitate" (curs ofer.ir in r.egim tuorial.
eraminator conf.dr. Al.Baumgafieni. Notele reflectà.

în fiecale caz in parte,

cLu.]o;tintela

dobând inte de studenli.
Luâr.rd

notà de cele sesizate de d-ra Lelia \lalcàu. Consiliul Pr-ofesoral a solicnar

conducerji departamentului sâ asisure buna desfàçtirare

nodul în care sunt çinute culsurile 5i seurinariile

a piocesului didactic.

gi evitând forn.Lula rutoriatului.

Decan
L onLunt\'.dr.

L

ldru ,(Jiltûa

.J

r'erificând

