UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE LITERE
ȘCOALA DOCTORALĂ „ALEXANDRU PIRU”
în parteneriat cu
Centrul de cercetare STUDITRANS și cu
THE ROMANIAN SOCIETY FOR ENGLISH AND AMERICAN STUDIES (RSEAS) THE EUROPEAN SOCIETY FOR THE STUDY OF ENGLISH (ESSE)
organizează pe data de
21 aprilie 2018

COLOCVIUL ȘCOLII DOCTORALE „ALEXANDRU PIRU”
NOI PERSPECTIVE ÎN CERCETAREA LINGVISTICĂ ȘI
LITERARĂ
Anul care tocmai a trecut – 2017 – a reprezentat un moment aniversar pentru
Universitatea din Craiova, important for de educație, cultură și cercetare care a împlinit 70 de
ani.
În spiritul tradiției academice care promovează cercetarea, inovația și excelența,
Școala Doctorală „Alexandru Piru” a organizat, în cursul aceluiași an, primul Colocviu
destinat exclusiv doctoranzilor – Noi perspective în cercetarea lingvistică și literară, care s-a
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desfășurat pe data de 25 martie 2017 și s-a soldat cu publicarea a 32 de lucrări de cercetare,
aparținând doctoranzilor din cele mai importante centre universitare din țară și din străinătate.
Pentru organizatori, acest colocviu a facilitat întâlniri memorabile și intense schimburi de idei,
constituindu-se într-un important moment de efervescență culturală; sperăm că și pentru
participanți a fost o ocazie de a se evalua și autoevalua, un moment de cooperare și o întâlnire
care să potențeze capacitățile și dorința de cercetare.
Avem deosebita plăcere de a vă anunța că și în 2018 Universitatea din Craiova,
Facultatea de Litere, Școala doctorală „Alexandru Piru” continuă acest demers, organizând a
doua ediție a Colocviului Național al Școlii doctorale „Alexandru Piru”, Noi perspective în
cercetarea lingvistică și literară, la care sperăm să (re)întâlnim și să (re)vedem participanți
pasionați, care își pot împărtăși, astfel, rezultatele cercetărilor doctorale.
Colocviul Noi perspective în cercetarea lingvistică și literară se va desfășura pe data
de 21 APRILIE 2018.
Secțiunile colocviului vor fi: Literatură, Limbă și comunicare, Antropologie, Studii
culturale.
Vă rugăm să trimiteți rezumatele lucrărilor dumneavoastră (300 de cuvinte și cuvinte
cheie) până la data de 25 MARTIE 2018, în limba prezentării propriu-zise și în limba engleză,
specificând secțiunea la care doriți să participați.
Vă rugăm să trimiteți rezumatele la cele două adrese de e-mail:
cteodorescu05@yahoo.fr
oana.baluica@yahoo.com
Decizia comitetului de lectură, după analiza rezumatelor trimise, vă va fi comunicată
pe data de 15 APRILIE 2018.
Colocviul este destinat doctoranzilor și nu există taxă de participare.
Vom reveni cu mai multe informații pe parcurs. De asemenea, veți găsi atașat un
document cu regulile de tehnoredactare.
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Comitet de organizare
Oana BĂLUICĂ
Iuliana BOBOREL
Ionela Matilda BREAZU
Sofia Lavinia CERCEL
Daniela CHILOM
Violeta ENACHE
Irina SIMANSCHI
Marinică ȘCHIOPU
Comitet științific
Prof.univ.dr. Felicia BĂRBUȚI BURDESCU
Prof.univ.dr.Habil. Cecilia CONDEI
Prof.univ.dr. Cătălin GHIȚĂ
Prof.univ.dr. Victor OLARU
Prof.univ.dr. Nicu PANEA
Prof.univ.dr. Emilia PARPALĂ AFANA
Prof.univ.dr. Silvia PITIRICIU
Conf.univ.dr.Habil. Mihaela POPESCU
Conf.univ.dr.Habil. Gabriela RUSU PĂSĂRIN
Prof.univ.dr. Emil SÎRBULESCU
Prof.univ.dr. Cristiana TEODORESCU
Prof.univ.dr. Titela VÎLCEANU
Prof.univ.dr. Mihai VLADIMIRESCU
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