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PLANUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ  

AL CADRELOR DIDACTICE DIN DEPARTAMENTUL DE LITERE ŞI LIMBI 

STRĂINE  

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018 

 

 

Eficientizarea şi modernizarea activităţii de cercetare ştiinţifică reprezintă o prioritate 

a strategiei de cecetare. În cadrul Universităţii Hyperion din Bucureşti funcţionează Centre de 

Cercetare Știinţifică la nivelul fiecărei facultăţi, care reprezintă structura şi infrastructura 

actuală pentru activitatea de cercetare ştiinţifică. Pentru dezvoltarea unei activităţi de 

cercetare la nivel profesionist şi la parametrii de competitivitate şi de excelenţă academică 

este imperios necesară acreditarea structurilor de cercetare din Universitatea Hyperion, prin 

dezvoltarea unor structuri necesare şi asigurarea infrastructurii adecvate. Cercetarea ştiinţifică 

din cadrul Departamentului de Litere si Limbi Străine al Facultăţii de Știinţe Sociale, 

Umaniste şi ale Naturii are ca prioritate crearea unor consorţii de cercetare pe tematici de 

mare actualitate în colaborare cu alte unităţi sau instituţii de cercetare, pe baza unor acorduri 

ce prevăd explicit asemenea structuri de cercetare. 

Realizarea obiectivelor inserate în planul de cercetare reprezintă un indicator prioritar 

al evaluării activităţii anuale prestate de către fiecare cadru didactic. Acest indicator va avea o 

pondere însemnată, atât pentru promovarea pe diferite nivele academice, cât şi pentru grila de 

salarizare şi acordarea de stimulente financiare cadrelor didactice cu performanţe în domeniul 

cercetării. La nivelul departamentului, realizarea planului de cercetare va reprezenta un 

indicator cu pondere însemnată în evaluarea şi acreditarea acestor structuri. Se vor realiza 

analize lunare, la nivel de Centru de Cercetare Știinţifică a departamentului, privind realizările 

în domeniul cercetării şi al dezvoltării educaţionale, pentru identificarea riscurilor de 

nerealizare a obiectivelor inserate în plan şi implicit a acţiunilor de concretizare a acestora şi 

căutarea unor soluţii pentru depăşirea acestora, precum şi pentru îmbunătăţirea şi 

perfecţionarea activităţii de cercetare. Strategia Cercetării Știinţifice pe Departament şi Planul 

de Cercetare propus reprezintă documente de referinţă pentru fiecare structură de cercetare 

din Universitatea Hyperion.  

Obiective:  

1. Dezvoltarea aptitudinilor şi cunoştinţelor pentru a elabora proiecte de cercetare 

ştiinţifică, aprofundarea cunoştinţelor din domeniul filologic şi umanist.  

2. Elaborarea de teorii, metodologii şi abordări inovative în domeniul filologic. 

3. Diseminarea cercetărilor proprii în cadrul unor conferinţe ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale din domeniul filologic şi umanist.  

http://www.hyperion.ro/
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4. Diseminarea cercetărilor proprii prin intermediul publicaţiilor editate în cadrul 

Departamentului de Litere şi Limbi Străine, Facultatea de Ştiinţe Sociale, 

Umaniste şi ale Naturii, Universitatea Hyperion: revista HyperCultura, revistă 

ştiinţifică interdisciplinară, indexată CEEOL, şi Analele Universităţii Hyperion – 

Limba şi literatura română – o limbă şi literatură modernă (engleză, japoneză). 

5. Diseminarea cercetărilor proprii prin intermediul conferinţelor internaţionale şi a 

sesiunilor de comunicări ştiinţifice desfăşurate anual.  

6. Schimbul de cunoaştere şi experienţă cu alte instituţii de cercetare prin intermediul 

proiectelor de cercetare sau a conferinţelor ştiinţifice din domeniul filologic şi 

umanist. 

 

Planul de cercetare ştiinţifică al cadrelor didactice din Departamentul de Litere şi Limbi 

Străine pentru anul universitar 2017-2018 se poate schematiza astfel:  

 

Nr. 

crt. 

Elaborare  

(autor) 

Teme de cercetare Perioada de 

realizare 

Mod de valorificare 

 

1 Prof. univ. dr. 

Maria-

Magdalena 

JIANU 

1. Achiziţiile lingvistice 

prin jocul teatral 

 

2017 -2018 

 

 

 

UNATC, Conferinta Nationala 

Teatrul în educaţie- perspective 

pedagogice pentru 

învăţământul preuniversitar şi 

universitar, 16-19 octombrie 

2017 

2. Humanologia 2017 -2018 Volum 

3. De la om la postom. 

Studiu analitic 

2017 -2018 Articol 

4. Educaţia şi 

transdisciplinaritatea. 

De la singurătatea de azi 

la singularitatea de 

mâine 

2017 -2018 Conferinţa Discurs şi retorică, 

Universitatea din Craiova 

2 Conf. univ. dr. 

Filip BACALU 

1. Strategii de 

comunicare pentru 

dezvoltare personală 

2017 -2018 Prelegeri la conferinţe 

ştiinţifice şi publicate în reviste 

specializate din ţară şi din 

străinătate. 

Temele 1, 2, 3: elaborare 

manuale 

2. Language in English 

Written Media  

3. Language in 

Advertising 

3 Conf. Univ.dr. 

Mariana BARA 

1. Comunicarea de 

specialitate în limbajul 

juridic - CEDO 

2017 -2018 Publicare IER.  

 

2. Probleme actuale de 

terminologie  – 

domeniul juridic. 

2017 -2018 Prezentare în cadrul conferinţei 

din 17 noiembrie 2017 a DG 

Traduceri, Comisia Europeană. 

4 Conf. univ. dr. 

Sandra-Lucia 

ISTRATE 

1.Basme japoneze 2017 -2018 Publicare 

2. Să învăţăm Kanji ! 2017 -2018 Publicare 

3. Manga’s Language 

 

2017 -2018 Publicare în ODESSA 

NATIONAL O. S. POPOV 

ACADEMY Publishing house. 
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LINGVO - 2018 

4. "Nationalism or 

Globalism - Which One 

Is Better?!" 

2017 -2018 Publicare în revista 

Hypercultura 

5 Conf. univ. dr. 

Ioan 

CRISTESCU 

Dramaturgia religioasă 2017 -2018 Publicare MLR 

6 Lect. univ. dr. 

Ştefan Lucian 

MUREŞANU  

 

1. Curajul ca studiu în 

antropologia atitudinală, 

lumea ca sumă a faptelor 

de susţinere a tradiţiilor 

populare 

 

 

 

2017 -2018 Prezentare la cea de-a XIII-a  

ediţie a Conferinţei Anuale a 

Asociaţiei de Ştiinţe Etnologice 

din România (ASER), Baia 

Mare, 8-12 noiembrie 2017, 

conform program. urmată de 

publicare în volum. 

2. Studiu antropologic 

privind triunghiul 

riturilor de trecere în 

cercul infinit al 

existenţei 

 

2017 -2018 Prezentare în cadrul 

conferinţei Internationale 

Literature, discourse and 

multicultural dialogue - ediţia a 

cincea (LDMD 5) la   Institutul 

de Studii Multiculturale 

Alpha, în parteneriat  cu  

Institutul de Cercetări Socio-

umane "Gheorghe Șincai" al 

Academiei Române şi cu 

Universitatea "Dimitrie 

Cantemir" din Tirgu Mureş, 

perioada 9-10 decembrie 2017, 

Tirgu Mures, urmată de 

publicare în volum. 

3. Studii de etnologie şi 

antropologie – titlul 

temei urmează  

 

2017 -2018 Publicare în The Experience of 

Literature/ Journal of 

Philological and Humanistic 

Studies/ (Hanyang University) 

South Korea 

7 Lect. Univ. Dr.  

Cosmin 

PERŢA 

1. Cercetare post-

doctorală despre 

transformările tematice 

şi stilistice din poezia 

română în cazul 

autorilor care află că 

suferă de o boală 

incurabilă 

2017 -2018 

 

 

 

 

 

 

Publicare în revista Philologica 

Iassyensia 

 

 

 

2. Studiu despre 

autoficţiune în proza 

română contemporană 

2017 -2018 

 

Publicare volum 

http://www.hyperion.ro/
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8 Lect. univ. dr. 

Andreea SION 

1. Dezvoltarea 

competenţelor de 

comunicare în limba 

japoneză - de la 

începător la avansat 

(domeniu: comunicare, 

pragmatică, teoria 

politeţii) 

2017 -2018 Prezentare în cadrul conferinţei 

internaţionale Japan: pre-

modern, modern, 

contemporary, Universitatea 

Creştină ”Dimitrie Cantemir”, 

Bucureşti, sept. 2018, urmată 

de publicare în volum. 

 

2. Principii ale 

comunicării, din 

perspectivă contrastivă: 

exprimarea preferenţială 

a actelor de limbaj în 

japoneză şi română.  

2017 -2018 Prezentare în cadrul celui de-al 

XII-lea Simpozion internaţional 

de lingvistică şi metodologia 

predării limbii japoneze, 

organizator: APJR - Asociaţia 

Profesorilor de Limba Japoneză 

din România, Bucureşti, sept. 

2018, urmată de publicare în 

volum. 

9 Lect. Univ. Dr.  

Otilia SÎRBU 

Literatura română 2017 -2019 Curs/ Carte 

Memoria sacrului 2017 -2019 Curs/ Carte 

Mitul demistificării  2017 -2019 Curs/ Carte 

10 Lect. Univ. Dr. 

Andrei 

SIMIONESCU-

PANAIT 

Fenomenologia 

numarului simbolic 

[Filosofie] 

10.2017 – 

09.2018 

Prelegerea On Counting 

without Numbers (Taking 

Children into Account), in 

conferinta internationala New 

Research in Phenomenology, 

Psychology and 

Psychoanalysis, Universitatea 

Babes-Bolyai Cluj-Napoca 
Fenomenologia 

numarului simbolic 

[Filosofie] 

10.2017 – 

09.2018 

Propunere de abstract, articol, 

despre disputa Frege Husserl, in 

revista Meta (ISI) 

 

 

 

 

Decan,  

Conf. univ. dr. Sandra-Lucia Istrate 
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