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CALL FOR PAPERS 

 

Colocviul Școlii Doctorale „Alexandru Piru” 

Noi perspective în cercetarea lingvistică și literară 

28 septembrie, 2019, Craiova 

 

Ajuns deja la cea de-a treia ediție, Colocviul Școlii Doctorale „Alexandru Piru” – Noi 

perspective în cercetarea lingvistică și literară – se înscrie pe coordonatele stabilite de 

performanța academică.  

Destinat în exclusivitate doctoranzilor și orientat către facilitarea și popularizarea 

studiilor academice, Colocviul a fost construit, încă de la început, pe niște premise ale 

accesibilității, interdisciplinarității și efervescenței culturale. Cele două manifestări anterioare s-

au soldat cu publicarea a două volume în cuprinsul cărora se regăsesc cele mai bune publicații 

ale tinerilor cercetători din țară și din străinătate.  

Urmând aceeași tradiție a mobilizării și implicării tinerilor doctoranzi în cadrul cercetării 

academice riguroase, această ediție păstrează eclectismul și pluridisciplinaritatea academice, 

trasând arii de investigare care să reitereze multiplele și complexele domenii de cercetare: 

lingvistică, literatură, studii culturale, antropologie și etnologie. 

 

 
Pentru doctoranzi, Colocviul Școlii Doctorale „Alexandru Piru” reprezintă nu doar o 

ocazie de popularizare a temelor de cercetare, ci și o posibilitate de evaluare și autoevaluare 

facilitată de întâlnirea colegilor din alte centre de cercetare, de schimburile de idei și de 

experiențe.  

Lingvistică Literatură 

Studii 
culturale 

Antropologie 
și etnologie 
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Convinși fiind că într-o lume aflată în continuă și rapidă schimbare, schematismele și 

rigiditatea nu pot susține un veritabil eșafodaj multicultural și multidisciplinar, organizatorii 

acestei manifestări științifice mizează pe capacitatea discursului critic de a construi și de a 

imprima în cadrul discursului academic și social elemente ale originalității, inventivității, 

curiozității fertile și investigației conceptuale. Astfel, ariile tematice adiacente domeniilor 

propuse, vizează (dar nu se limitează la) următoarele aspecte: 

 

 
 

ORGANIZATORI: 

 

Școala Doctorală „Alexandru Piru”, Universitatea din Craiova 

Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova 

Centrul de cercetare STUDITRANS 

 

CALENDAR: 

 1 august – trimiterea fișei de participare; 

 10 august – confirmarea acceptului din partea organizatorilor; 

 28 septembrie – desfășurarea colocviului; 

 15 noiembrie – trimiterea lucrărilor in extenso. 

 

 

Texte și contexte culturale; 

Problematici ale discursului literar; 

Traductologie și interpretare; 

Aspecte ale istoriei și receptării literare; 

Identitate și memorie culturală; 

Interculturalitate și globalizare; 

Terminologia și antropologia senzorialului; 

Pragmatica lingvistică și analiza de discurs; 

Raportul dintre tradiție și identitate. 
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DETALII ORGANIZATORICE: 

 Nu există taxă de participare la colocviu.  

 Costurile transportului vor fi suportate de către participanți.  

 Costurile de cazare și de masă sunt suportate de organizatori.  

 La cerere, comitetul de organizare poate face rezervările necesare la 

hotel/pensiuni/cămine studențești. 

 Fișa de participare va fi trimisă la adresele:  

oana.baluica@yahoo.com;  

cteodorescu05@yahoo.fr.  

 Limbile de redactare acceptate sunt: română, engleză, franceză. 

 Lucrările acceptate de către comitetul științific vor fi publicate în volumul 

colocviului, Editura Universitaria, Craiova, Colecția Studia Doctoralia. 

 

 

COMITETUL DE ORGANIZARE: 

Oana BĂLUICĂ 

Iuliana BOBOREL 

Marieta POPESCU 

Amelia MAROIU 

Andreea Carmen ZAICU 

 

COMITET ȘTIINȚIFIC 

Conf.univ.dr. Carmen Ionela BANȚA 

Prof.univ.dr.. Cecilia CONDEI 

Prof.univ.dr. Cătălin GHIȚĂ 

Prof.univ.dr. Victor OLARU 

Prof.univ.dr. Nicu PANEA 

Prof.univ.dr. Silvia PITIRICIU 

Conf.univ.dr. Mihaela POPESCU 

Conf.univ.dr. Gabriela RUSU PĂSĂRIN 

Prof.univ.dr. Cristiana TEODORESCU 

Prof.univ.dr. Titela VÎLCEANU 

Prof.univ.dr. Mihai VLADIMIRESCU 

 

 

mailto:oana.baluica@yahoo.com
mailto:cteodorescu05@yahoo.fr

