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FACULTĂŢII DE LITERE
2022
Strategia privind activitatea de cercetare ştiinţifică la nivelul Facultăţii de Litere pentru anul
2022 se află în acord cu Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare (2021-2027), cu
Planul Strategic de Dezvoltare Instituţională (2021-2024) al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
(capitolul 5) şi ţine seama de potenţialul ştiinţific existent, de problemele cu care se confruntă
activitatea de cercetare la nivel naţional şi internaţional, precum şi de principalele tendinţe şi
direcţii de dezvoltare manifestate în mediul academic european şi internaţional cu privire la
domeniile, disciplinele şi specializările abordate.
În consonanţă cu specificul eclectic al preocupărilor cadrelor didactice ce fac parte din
Departamentul de Românistică, Jurnalism şi Ştiinţe ale comunicării şi Literatură Comparată şi
Departamentul de Limbi şi Literaturi Străine, prezenta strategie are drept scop consolidarea
activităţii de cercetare a facultăţii prin dezvoltarea abilităţilor şi capabilităţilor de cercetare ale
membrilor săi, articulate în jurul unor programe, proiecte şi teme de interes, astfel încât să se
creeze, stimuleze şi perfecţioneze o activitate de cercetare competitivă şi de calitate.
Activitatea de cercetare a Departamentului de Românistică, Jurnalism şi Ştiinţe ale
comunicării şi Literatură Comparată vizează următoarele discipline şi configuraţii tematice:
Limbă română şi lingvistică generală
❑ Lingvistică generală
❑ Lingvistică diacronică
❑ Lingvistică romanică
❑ Gramatică, pragmatică şi semiotică
❑ Fonerică, dialectologie şi sociolingvistică
❑ Retorică şi stilistică
❑ Lexicologie
❑ Istoria limbii române literare
Literatură română
❑ Literatură română
❑ Teoria literaturii
❑ Etnologie şi folclor
❑ Didactica limbii şi literaturii române
❑ Poetica şi hermeneutica genurilor literare
❑ Atitudini şi idei româneşti în istoria culturii
❑ Genurile biograficului
❑ Arta criticii
Limba română pentru studenţi străini
❑ Didactica limbii române ca limbă străină
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Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
❑ Jurnalism online
❑ Discursul jurnalistic. Stilistică şi retorică
❑ Istoria presei
❑ Etică şi deontologie jurnalistică
❑ Ştiinţele limbajului şi comunicării
❑ Canale şi tehnici media
❑ Comunicare publică şi relaţii publice
Literatură comparată
❑ Ştiinţele literaturii
❑ Literatură universală
❑ Antropologie culturală şi literară
Activităţile principale de cercetare în care s-au angajat, în anul 2021, cadrele didactice din
Departamentul de Românistică, Jurnalism-Ştiinţe ale comunicării şi Literatură comparată au fost
susţinerea de comunicări la evenimente științifice naționale și internaționale (50) şi publicarea de
articole şi recenzii atât în publicații științifice cotate ISI (3), BDI (19) cât şi în reviste necotate sau
cu profil cultural.
Totodată, se cuvine menţionată şi producţia de carte științifică, fiind realizate 3 volume
apărute la edituri naționale. De asemenea, 15 capitole de carte au fost publicate în volume apărute
atât în ţară cât și în străinătate și două cărți au fost traduse. Prestigiul profesional al membrilor
departamentului este dovedit prin prezențele (74) în colectivele științifice şi editoriale ale unor
reviste indexate în baze de date internaţionale (CLARIVATE ANALYTICS, ERIH PLUS, CEEOL,
SCOPUS, DOAJ, EBSCO, INDEX COPERNICUS ș.a.m.d.), în comitetele de specialiști implicați în
organizarea unor evenimente ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi în asociaţii profesionale din
țară și din străinătate.
Cadrele didactice s-au bucurat și de recunoașterea comunității de specialiști din care fac
parte, astfel încât au primit 5 premii pentru contribuții în lingvistică (prof. dr. Alexandru Gafton) și
critică literară (conf. dr. Emanuela Ilie).
Activitatea de cercetare a Departamentului de Limbi şi Literaturi Străine vizează
următoarele discipline şi configuraţii tematice:
Limbă şi literatură engleză
❑ Lingvistică teoretică şi aplicată
❑ Literatură britanică, americană şi canadiană
❑ Limba engleză
❑ Studii culturale
❑ Traductologie şi terminologie
❑ Metodologia predării limbii engleze ca limbă străină
Limbă şi literatură franceză
❑ Spaţiu şi identitate în literaturile francofone contemporane
❑ Intercomprehensiune şi învăţarea limbilor
Germanistică
❑ Limbă germană contemporană, frazeologie şi semantică
❑ Istoria limbii germane, dialecte şi onomastică
❑ Traductologie cu aplicaţie la spaţiul germanofon
❑ Teatrul german (text şi punere în scenă)
❑ Istoria comparată a culturii germanofone în Europa Centrală şi Bucovina
❑ Metodologia predării limbii germane ca limbă străină
❑ Interferenţe culturale româno-germane
❑ Teorie estetică
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Slavistică
❑ Lingvistică şi filologie slavă: istoria limbii ruse literare
❑ Imagologie literară. Studii culturale slavo-române
❑ Limba rusă aplicată: limbaje de specialitate şi limba rusă în diaspora
❑ Traductologie
❑ Literatura rusă veche, premodernă şi modernă în traducere
❑ Literatura emigraţiei ruse
❑ Literatură şi film
Limbi clasice, italiană şi spaniolă
❑ Limbă şi literatură latină
❑ Limbă şi literatură greacă veche
❑ Limba italiană
❑ Literatura italiană
❑ Receptarea culturii / literaturii italiene în România
❑ Teatrul în Italia
❑ Melodrama şi receptarea ei în lume
❑ Influenţa italiană asupra limbii române
❑ Cultura italiană ca moştenitoare a culturii clasice
❑ Competenţe lingvistice în L3 (spaniolă) şi identitate multiculturală - variabile de
integrare lingvistică ale elevilor români în contexte de imigraţie
❑ Didactica predării limbii spaniole ca limbă străină
❑ Literatură şi cultură spaniolă
❑ Identitate, alteritate, violenţă şi putere în America Latină. Realităţi sociale şi
problematizări literare
❑ Dictator şi dictatură în literatura hispano-americană
Caracterizate prin multitudinea, diversitatea şi (deseori) prin valenţele interdisciplinare ale
temelor abordate, activităţile de cercetare ale DLLS se desfăşoară în contexte şi sub auspicii
diferite: cercetare individuală, colaborarea unor membri în cadrul Colectivului din care fac parte
sau din colective diferite (în cadrul unui proiect), organizarea întregii activități sub egida unui centru
de cercetare afiliat unor colective cum ar fi, de pildă, LINGUACULTURE.
Activităţile principale de cercetare în care s-au angajat, în anul 2021, cadrele didactice din
Departamentul de Limbi şi Literaturi Străine au fost susţinerea de comunicări la evenimente
științifice naționale și internaționale (74) şi publicarea de articole şi recenzii atât în reviste științifice
indexate ISI (7) și BDI (27), cât și în reviste literare/culturale. Menționăm producția de carte
ştiinţifică, fiind realizate 5 volume, dintre care unul publicat la o editură din Franța. Capitolele
publicate în cărţi de specialitate ocupă şi ele un loc însemnat (14), apărute la edituri naționale și
internaționale. În sfera preocupărilor cadrelor didactice ale departamentului se înscriu și activitățile
de traducere, fiind efectuate 9 traduceri în limba română.
Prestigiul profesional al membrilor departamentului este dovedit prin prezenţele în
colectivele ştiinţifice şi editoriale (76) ale unor reviste indexate în baze de internaţionale
(CLARIVATE ANALYTICS, ERIH PLUS, CEEOL, SCOPUS, DOAJ, EBSCO, INDEX
COPERNICUS ş.a.m.d.), în comitetele de specialişti implicaţi în organizarea unor evenimente
ştiinţifice naţionale şi internaţionale. De asemenea, cadrele didactice au fost premiate pentru
contribuții aduse în teoria literaturii (prof. dr. Simona Modreanu), pentru publicații (conf. dr. Lucia
Nistor, lect. dr. Alin Călin) și pentru competiții în cadrul UAIC (conf. dr. G. Dima, lect. dr. Corina
Bădeliță).
În lumina elementelor expuse mai sus, obiectivele specifice pe care ni le propunem pentru
anul 2022 sunt:
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❑

❑

❑

❑

❑

Dezvoltarea profesională a tinerilor cercetători:
Stimularea doctoratelor în cotutelă internaţională.
Îmbunătăţirea performanţei ştiinţifice:
Organizarea de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
Încurajarea participării la manifestări științifice organizate de universitățile din
consorțiu, din Europa (inclusiv în cadrul proiectelor Erasmus), precum și alte
instituții academice sau culturale;
Informarea cu privire la recompensa universității acordată pentru excelența în
cercetare;
Dezvoltarea de parteneriate (inclusiv interdisciplinare) la nivel intrainstituţional,
naţional şi internaţional;
Creşterea numărului de articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate
indexate în BDI, din ţară şi, mai ales, din străinătate;
Creşterea numărului de citări în BDI.
Atragerea de finanţări pentru cercetare:
Depunerea de aplicaţii pentru granturi de cercetare naţionale şi internaţionale;
Identificarea şi încheierea de parteneriate de colaborare cu actori din mediul
economic şi social care să vizeze (şi) activităţi de cercetare.
Valorizarea şi diseminarea rezultatelor cercetări şi integrarea constantă a rezultatelor
cercetării în conţinuturile didactice:
Acreditarea superioară a revistelor ştiinţifice din facultate;
Găzduirea, pe site-urile / instrumentele de social-media ale facultăţii, de informaţii,
link-uri despre/spre prezentări ale rezultatelor ştiinţifice;
Difuzarea de informări cu privire la rezultate ştiinţifice în reţeaua de parteneri
academici şi economici.
Organizarea de Manifestari ştiinţifice studenţeşti:
Colocviul Naţional Studenţesc „Mihai Eminescu”;
Simpozionul interdisciplinar pentru studenţi şi tineri cercetători INTERCULTURALIA;
Simpozionul naţional studenţesc Colloquium Antiquitatis;
Simpozionul studențesc PHILOLOGICA DE lingvistică aplicată și studii literare.

Prin activitatea de cercetare desfăşurată în anul 2021 şi prin obiectivele enunţate pentru
anul 2022, Facultatea de Litere îşi propune, aşadar, încurajarea unei cercetări la un înalt nivel
calitativ, cultivând valori precum excelenţa, inovaţia, integritatea şi responsabilitatea socială.
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INDICATORI DE REZULTAT 2021

Nr.
crt.

INDICATORI

Numar

I.1

Lucrari științifice indexate in reviste ISI Clarivate

11

I.2

Articole științifice publicate în reviste indexate în baze de date internaționale BDI

46

I.3

Articole științifice publicate în reviste neindexate (care nu au fost cuprinse la I.1. si I.2)

13

I.6

Lucrări ştiinţifice prezentate la conferințe neindexate, peer reviewed

I.7
1.8
I.9
I.10
I.11
I.15

Cărţi de specialitate publicate în edituri naţionale
Capitole publicate în cărți de specialitate la edituri naţionale
Cărţi de specialitate publicate în edituri internaţionale
Capitole publicate în cărți de specialitate la edituri internaţionale
Traducere - carte
Premii, nominalizări, medalii şi distincţii academice naţionale şi internaţionale

124
7
23
1
7
10
14

I.16

Membru al Academiei Române, AGIR, ASAS, AOSR, academiilor de ramură,
academiilor naționale din străinătate

5

I.17

Membrii în comitetele redacţionale ale unor reviste internaţionale; Recenzenţi ai unor
edituri de prestigiu; Poziţii de conducere în societăţi ştiinţifice reputate

I.18

Lista evenimentelor științifice organizate în 2021

149
40

Decan,
Prof. dr. Alexandru Gafton

Prodecan,
Lect. dr. Alin CĂLIN

5|

