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RAPORTUL COMISIEI DE ABILITARE / REPORT OF THE HABILITATION COMMISSION
din data de (date): 13.10.2022

NUMELE şi Prenumele candidatului (SURNAME and Forename of the candidate):

ADINA-LUCIA NISTOR

Titlul tezei de abilitare şi direcţiile principale de cercetare (Title of habilitation thesis /main
research areas):

VARIETATE Şl DIVERSITATE. ABORDĂRI INTERCULTURALE, SINCRONICE,
DIACRONICE Şl ONOMASTICE ALE LIMBII GERMANE

Varietät und Diversität. lnterkulturelle, synchrone, diachrone und onomastische
Ansätze der deutschen Sprache

Variety and Diversity. lntercultural, Synchronic, Diachronic and Onomastic
Approaches tot he German Language

Domeniul de studii universitare de doctorat (Field of doctoral studies) în care urmează să se
confere calitatea de conducător de doctorat (future field of doctoral supervision): FILOLOGIE

Denumirea lnstituţiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD)/lnstituţiei
Organizatoare de Doctorat (IOD) unde are Ioc susţinerea publică a tezei de abilitare (Name
of the institution organizing doctoral studies (IOSUD), (IOD), where the public defense of the
habilitation thesis takes place): Universitatea „Alexandru loan Cuza" — laşi

Puncte tari ale tezei de abilitare(Strong points of the habilitation thesis):
1. Nivel tiinţific ridicat al cercetărilor, demonstrat prin numeroase publicaţii în ţară şi
în străinătate, atât în cărţi, cât şi în articole şi studii apărute în volume colective.
Amintim volumul apărut la Editura Universităţii din Leipzig (Germania) despre
interferenţe culturale şi probleme legate de interculturalitate;
2. Cercetare foarte importantă în ramuri de bază ale lingvisticii diacronice şi
sincronice, dar şi în etnologie şi traductologie;
3. Cercetare aplicativă de valoare într-o ramură mai puţin abordată în germanistica
românească: onomastica;
4. Capacitate de a cerceta i publica în echipe internaţionale;
5. Se remarcă multitudinea spaţiilor cultural-lingvistice investigate, bunăoară, în afară
de spaţiul germanofon din România, areale lingvistice din diferite landuri din
Germania, precum şi din Austria şi Elveţia (cantonul Graubünden).



Puncte slabe ale tezei de abilitare(Weak points of the habilitation thesis):
:L Nu este cazul.

2.

3.

Rezultatul votuiui / observaţii / concluziile comisiei de abilitare se motivează în
continuare(Voting result / observations / premises for the conclusions of the habilitation
commission are as follows):

Comisia de specialitate propune în unanimitate acceptarea tezei de abilitare
prezentate şi susţinute public.
Comisia propune, în conformitate cu aceasta, acordarea dreptului doamnei Adina-
Lucia Nistor de a conduce şi îndruma teze de doctorat în domeniul FILOLOGIE.

COMISIA DE ABILITARE (HABILITATION COMMISSION)
N UMELE şi Prenumele/Semnătura (SURNAME and ena.eJSignature)
1. Prof. univ. dr. loan-Gabriel Lăzărescu f

Universitatea din Bucureşti

3. Prof. univ. dr. Oliviu Felecan

__________________________

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca — Centrul Universitar Nord Baia Mare

(;) ‚9
/Âo-oC61

łct
-(Çe&

2. Prof. univ. dr. Hermann Scheuringer
Universitatea din Regensburg / Germania
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