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GAUDEAMUS. CONTRIBUȚII LA CERCETAREA FILOLOGICĂ ACTUALĂ 

Ediția a III-a  
(Conferința studenților filologi) 

5-6 mai 2023, Oradea 
 
 
Facultatea de Litere din Oradea vă invită la conferința națională Gaudeamus. Contribuții la cercetarea 
filologică actuală. ediția a III-a. Conferința dedicată studenților, masteranzilor și doctoranzilor se va desfășura 
în format hibrid în zilele de 5-6 mai 2023.  

Această conferință oferă studenţilor oportunitatea de a-şi valorifica și populariza rezultatele activității 

de cercetare. Conferința constituie, de asemenea, ocazia de a întâlni, într-o atmosferă de dialog deschis, invitaţi, 

specialişti din domeniul filologic și domenii conexe, precum şi colegi studenţi din alte facultăţi şi universităţi. 
Lucrările pot fi prezentate în limbile: română, engleză, franceză și germană. Participarea este posibilă astfel: 

 
• la nivel studii de licenţă: prezentare poster (5 minute pentru prezentare + 5 minute de întrebări și răspunsuri)  
• la nivel studii de masterat: prezentare lucrare (15 minute pentru prezentare + 5 minute de întrebări și răspunsuri)  
• la nivel studii de doctorat: prezentare lucrare (15 minute pentru prezentare + 5 minute de întrebări și răspunsuri) 

 
Conferința va cuprinde următoarele secțiuni:  
• Studii de lingvistică și de didactică 

• Studii literare și culturale 
 

Participarea este gratuită și se anunță prin completarea formularului care poate fi accesat aici. În urma unei 

preselecţii, participarea va fi confirmată printr-un mesaj pe email, adresat fiecărui solicitant înscris. Cele mai bune 

lucrări ale conferinței vor fi premiate și publicate în revista studențească Gaudeamus Alma Mater Crisiensis. 

 
CALENDARUL CONFERINȚEI: 
 

10 aprilie - data limită de  înscriere 

30 aprilie - confirmarea participării 

5-6 mai - susținerea lucrărilor conferinței 

30 iunie - termenul limită pentru trimiterea lucrărilor in extenso 
 
 
COMITET ȘTIINȚIFIC: 
 

Limba și literatura română/didactică: 
Profesor univ. dr. habil. Florin Cioban 
Conferențiar univ. dr. Crenguța Gânscă 
Conferențiar univ. dr. Delia Radu 
Lector univ. dr. Paula Neamțu 

 
Limba și literatura franceză/didactică: 

Conferențiar univ. dr. Daciana Vlad 
Lector univ. dr. Simona Șuta  
Lector univ. dr. Teodora Cernău 

 
COMITET DE ORGANIZARE: 
 
Lector univ. dr. Anca Tomoioagă 
Asist. univ. dr. Bianca Anamaria Tonț 

   

 
Limba și literatura engleză/didactică: 

Conferențiar univ. dr. Giulia Suciu 

Lector univ. dr. Éva Székely 

Lector univ. dr. Anemona Alb 

Lector univ. dr. Mădălina Pantea 

 
Limba și literatura germană/didactică: 
Conferențiar univ. dr. Veronica Buciuman 
Lector univ. dr. Orlando Balaș  
Lector univ. dr. Denisa Igna  
Lector univ. dr. Adina Bandici 
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