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0. Premise :
(extras din Planul Strategic al Facultăţii – capitolul Cercetare pe termen lung)
a. Rolul universităţilor în economia bazată pe cunoştinţe constă în:
● producerea de noi cunoştinţe
● transmiterea cunoştinţelor prin educaţie
● diseminarea prin tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiei
● utilizarea cunoştinţelor prin noi produse, servicii etc.
b. Cercetarea în Facultatea de Litere se desfăşoară de către:
● cadre didactice
● doctoranzi
● masteranzi
● studenţi în cadrul centrelor de cercetare fără personalitate juridică, în cercurile
ştiinţifice studenţeşti, în echipe mixte profesori-studenţi, proiecte comune profesoristudenţi, în cadrul practicii etc.
c. Activitatea de cercetare în cadrul Facultăţii este coordonată de Secretarul ştiinţific al
Facultăţii, care conlucrează cu conducerea operativă şi Consiliul Facultăţii, în
concordanţă cu Strategia de cercetare a Universităţii, care la rândul ei, concordă cu
Planul naţional de cercetare şi dezvoltare şi cu Planul strategic european.
d. Înţelegem prin Cercetarea în Facultatea de Litere:
• Cercetare fundamentală
• Cercetare aplicativă
• Cercetare interdisciplinară
• Cercetare transdisciplinară
• Consultanţă, verificare proiecte şi expertizare în ştiinţe umaniste şi arte.
• Transfer de cunoştinţe prin formare continuă şi postuniversitară, Transfer de cunoştinţe
şi dieseminare de rezultate ale cercetării prin conferinţe, expoziţii, demonstraţii,
publicaţii originale.

1. Cercetare 2010- Cadre didactice
• cercetarea individuală (teze de doctorat, alte cercetări);
- permanent, răspundere individuală

• cercetarea în echipă, elaborarea si derularea unor proiecte comune în
interiorul structurii Catedrelor, dar şi inter – şi transdisciplinare, intercatedre/domenii;
- termen permanent, răspundere individuală şi colectivă
• identificarea publicării de competiţii şi elaborarea de proiecte pentru
granturi naţionale şi europene;
- termen permanent răspundere individuală şi colectivă
• identificarea de posibili parteneri şi elaborarea de proiecte şi încheierea de
cotracte de cercetare cu parteneri locali (organe, organizaţii etc.)
- termen permanent, răspundere individuală şi colectivă
2. Cercetare 2010– studenţi
● elaborarea de lucrări de licenţă, masterat, doctorat conf. standardelor
- termen permanent, răspund coordonatorii ştiinţifici
● participare în Cercuri studenţeşti şi colective de cercetare mixte,
profesori-studenţi în proiecte locale, naţionale, europene,
internaţionale
- termen permanent, răspund coordonatorii de cercuri ştiinţifice
● stimularea studenţilor de a participa la concursuri, competiţii,
manifestări ştiinţifice în ţară şi străinătate
- termen permanment, răspunde secretar ştiinţific, şefi de catedră,
toate cadrele didactice
● participarea la Sesiunea de Referate şi Comunicări ale studenţilor
2010
- termen mai 2010, răspunde secretarul ştiiţific, şefii de catedră, toate
cadrele didactice
● participarea studenţilor la manifestările ştiinţifice organizate în
Universitate/Facultate
- termen permanent, răspund îndrumătorii de an şi cadrele de toate
specialităţile
3. Publicaţii 2010
• publicaţii individuale şi în echipă, în edituri acreditate cncsis, în volume cu
lector de carte/referent, în periodice cotate ISI, A, B+, B, cu peer review;
- termen permanent, răspundere individuală şi colectivă
• asigurarea prin studii de cercetare proprii şi invitate, a apariţiei regulate a
revistelor/buletinelor ştiinţifice ale catedrelor – care există deja - cu
impressum, referenţi ştiinţifici străini de universitate şi internaţionali ;
- până la sfârşitul anului 2010, răspund şefii de catedră şi şefii
colectivelor de redacţie
• depunerea dosarului pentru acreditarea buletinului ştiinţific al Catedrei de
Limbi Moderne;
- până în noiembrie 2010, răspunde Adrian Oţoiu

• vizibilizarea cercetării prin schimburi internaţionale de publicaţii periodice;
- permanent, răspunde şeful de catedră în colaborare cu biblioteca
4. Relaţii şi contacte 2010 (termen permanent, răspundere individuală şi
colectivă)
• constituirea de reţele de relaţii, contacte, colaborări, schimburi, conferinţe
invitate, visiting professor etc. cu mediul academic intern şi internaţional,în
toate domeniile de specializare specifice facultăţii;
- termen permanent, răspunde şefii de catedră, directorii de proiecte,
şefii colectivelor de redacţie ale buletinelor ştiinţifice ale catedrelor;
• constituirea de reţele de relaţii, contacte, colaborări, schimburi, conferinţe
invitate din / cu mediul exogen: fundaţii, organisme, organizaţii, ambasade,
centre culturale;
- termen permanent, răspundere individuală şi colectivă, mai ales şefii de
catedră, directorii de proiecte, organizatorii de manifestări internaţionale,
responsabilii/organizatorii de practică
4. Vizibilizarea şi diseminarea rezultatelor de cercetare 2010 prin
• participări la congrese, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice,
workshop-uri (de preferinţă internaţionale, în ţară şi străinătate, şi cotate).
- termen permanent, răspundere individuală
• organizarea de congrese, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice,
workshop-uri (de preferinţă internaţionale, în ţară şi străinătate, şi cotate) –
termen conform graficului, difuzării circularelor, răspund organizatorii
- termene conform graficului manifestărilor ştiinţifice, răspund
organizatorii acestora
• identificarea de manifestări internaţionale şi transmiterea informaţiilor către
toate cadrele facultăţii;
- permanent, răspunde sectretarul ştiinţific;
• transmiterea de News Letter a CNCSIS, Observatoire europeen du
plurilinguisme, Institut for Cultural Diplomacy, a altor organizaţii, a
invitaţiilor şi circularelor conferinţelor internaţionale, a tuturor informaţiilor
de acest tip către întreaga comunitate academică a facultăţii;
- termen permanent, răspunde secretarul ştiinţific.
5. Atragerea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor spre
activitatea de cercetare 2010 prin...
• constituirea de grupuri de cercetare mixte: profesor-studenţi / masteranzi /
doctoranzi;
- termen permanent, răspunde fiecare cadru didactic, mai ales

•
•
•
•
•

●

responsabilii/organizatori de masterate şi şcoli doctorale
Activitatea cercurilor studenţeşti;
- termen permanent, răspund organizatorii de cercuri
Practica studenţească în cercetarea de teren;
- termen conf. Planului de învăţământ şi programării, răspund
responsabilii de practică
Organizarea de simpozioane ale masteranzilor şi doctoranzilor
Publicarea de volume colective profesori+studenţi; Sesiunile de referate şi comunicări ale studenţilor;
- termen: luna mai 2010, de preferinţă ultima săptămână, de preferinţă
27.mai 2010, răspund: secretarul ştiinţific şi organizatorii de secţiuni
Oferta de consultanţă privitoare la metodologia cercetării ştiinţifice
- termen permanent, răspund toate cadrele didactice, coordonatoare
ştiiţifice, de cercuri ştiinţifice, organizatoare de simpozioane,
congrese, conferinţe etc.

6. Relaţia cu mediul exogen – comunitate, organizaţii administrative,
economice, culturale, ONG etc.
● participarea la simpozioane invitate (termen: Ziua Europei – 9 Mai, Prefectura
Baia Mare, răspunde secretar stiintific)
● vizibilizarea activităţii academice (inclusiv a rezultatelor de cercetare) în
comunitate prin colaborări cu Primăria, Prefectura, CCIMM, TV locale, presa
scrisă (termen în general permanent, dar în 2010: aprilie, mai, raspunde decan
prof.univ.dr. Petru Dunca şi secretar ştiinţific)
● vizibilizarea activităţii academice (inclusiv a rezultatelor de cercetare) prin
organizarea de manifestări deschise, conferinţe, lansări de carte, forumuri,
dezbateri (termen: permanent, răspunde decan prof.univ.dr. Petru Dunca)
În conformitate cu:

1. CADRUL TEMATIC al ACTIVITĂŢII DE CERCETARE
(nivelul: FACULTATE)
ACTIVITATEA DE CERCETARE ÎN FACULTATEA DE LITERE
(pe termen lung: perioada 2008-2012)

Cunoaştere şi comunicare:
creativitate – coerenţă – eficienţă - relevanţă în
procesul edificării societăţii informatizate
ca
suport al societăţii bazate pe cunoaştere
2. CADRUL TEMATIC al ACTIVITĂŢII DE CERCETARE

(nivelul: CATEDRĂ)
ACTIVITATEA DE CERCETARE ÎN FACULTATEA DE LITERE
(pe termen mediu / lung: perioada 2008 / 2009 -2012)

Abordări exploratorii teoretice şi aplicative, intra-, inter- şi transdisciplinare
ale comunicării sociale, comunicării verbale / nonverbale, literare, artistice /
plastice, religioase, mediatice etc.
●Multilingvism individual şi comunităţi multilingve / multiculturale în spaţiul
european; globalizare şi identitate.
●Literatura beletristică din perspectiva informaţiei istorice sociale, culturale,
economice, politice şi a transmisibilităţii acesteia
●Globalizare, identitate naţională, identitate etnolingvistică
●Competenţele comunicative ca factori ai incluziunii / excluziunii sociale
●Mobilitate şi migraţie, adaptare şi stabilitate, tradiţie şi societăţi în schimbare
●Asistenţa socială şi spirituală în comunităţi tradiţionale şi societăţi în schimbare
●Integrarea socioprofesională accelerată şi învăţarea de-a lungul întregii vieţi; metode
şi mijloace de reducere a ecartului temporal prin reformatarea programelor
socioprofesionale.

Catedra /
Departamentul /
Domeniul
Limbi Moderne

Limba şi
Literatura
Română

Filozofie
Jurnalism
Comunicare şi
Relaţii Publice

Teologie grecocatolică, Teologie
ort. Asistenţă
socială
Arte vizuale
Ştiinţele educaţiei

Tematica generală de cercetare pentru
2010
Axată pe 3 coordonate majore :
▪ studii culturale (francofone/ anglofone, canadiene, americane, britanice)
▪ traductologie, lexicologie şi limbaje speciale (engleză, franceză,
germană) ;traducere literară
▪ contacte culturale şi lingvistice (cercetare etno-socio-antropo-lingvistică
si culturală, în jurul limbii germane)
▪ drama writing, cercetare literară (francofona/anglofona)
Axată pe 4 coordonate majore :
▪ literatura română contemporană naţională şi în diaspora
▪ literatura română clasică (Eminescu)
▪ cercetare etno-socio-antropo-lingvistică si culturală de tip monografic
(Ţara Lăpuşului, Maramureşul istoric)
▪ cercetare a interferenţelor culturale şi problematicii străinului în
societate şi în literatură
Societatea bazată pe cunoaştere – evoluţie, actualitate, limite.
▪Comunicare, învăţare interculturală.
▪Tehno-ştiinţe în societatea bazată pe cunoaştere. Transumanism.
Filozofia ştiinţei, informaticii, a minţii ; logică.
▪Cercetări de antropologie (socială, culturală, filozofică)
▪Filozofie indiană, greacă.
Asistenţa socială şi spirituală în comunităţi tradiţionale şi societăţi în schimbare.
Biserica, Mass-Media, Globalizare.

Cultura comunicării prin arte vizuale în societatea cunoaşterii în teorie şi
aplicaţii
Formarea continuă a cadrelor didactice prin lectură critică şi
problematizată (Proiect si contract al catedrei/departamentului)
Cercetare pedagogică, psihologică, metodică.

Programul manifestărilor ştiinţifice organizate de
Facultatea de Litere
2010
Anul

2010

Denumirea
manifestării

Coordonator /
Organizator şi
categoria: persoana
Manifestarea
Prof.univ.dr.
expoziţională
Nicolae Suciu
„Experiment”
In Programul de
cercetare
ACADEMICA**
Pr.conf.univ.dr.
Liturghia bizantină,
Stefan Pomian
comuniunea în
biserică şi posibile
Pr.lect.univ.dr. Teofil
Stan
răspunsuri la
problemele lumii
Asist.univ.dr.
Valerian Marian
contemporane
Conf.univ.dr.
4th International
Dana Puiu
Unconventional
Conference of Young lect. univ.dr.
Crina Bud
Canadianists
In Programul de
„Metafictional
cercetare
Canada”
ACADEMICA**
Manifestarea
expoziţională
„Atelier - dialog
profesor -student, pe
simeze”

A doua edţie a
Colocviilor
Universitare Pro
Memoria la
Memorialul
Victimelor
Comunismului şi al
Rezistenţei din
Sighetu Marmaţiei
COMUNISM vs.
TRADIŢIE
SESIUNE DE
COMUNICĂRI
ŞTIINŢIFICE CU
TEMA: Teologie preotie

Prof.univ.dr.
Nicolae Suciu
în cadrul
Programului de
cercetare INTERGEN
TEAM
REASERCH****
Lect.univ. dr.
Crina Bud

Data

Locaţia

Inst./Org.
organizatoare

20 ian10 febr
2010

la Ateliere

Catedra
FilozofieTeologie-Arte

13 febr. 2010

Mînăstirea
Învierea
Domnului
HabraGroşi, MM

UNBM
Catedra de Teol.
Ort. Şi Asist.
Soc.

8-10 apr.

Facultatea
de Litere şi
Biblioteca
Judeţeană

Foreign Affairs
an International
Trade Canada
Univ. de Nord
Baia Mare /
Facultatea de
Litere/Centrul
de Studii
Canadiene
UNBM, Muzeul
SM, UAP/BM

2010

17 apr.-24 mai
2010

Muzeul
Judeţean
Satu Mare

27 mai-15 iulie
2010

Muzeul
NegreştiOaş

Baia Mare,
27 mai

Facultatea
de Litere,
sala 66
Memorialul
Sighet

în cadrul
Programului de
cercetare
TRANSACADEMICA
*

2010, orele
16:00
Sighet,
28 mai 2010,
ora 09:00

Pr.conf.univ.dr.
Mircea Manu
în cadrul
Programului de
cercetare
TRANSACADEMICA
*

3 IUNIE 10

Crisan

UNBM,
Memorialul
Sighet

Catedra
FilozofieTeologie-Arte,
Specializarea
Teologie GrecoCatolică

Simpozion:
1685 de ani de la
prima mărturisire de
credinţă a Sinodului
I Ecumenic de la
Niceea (325)

Spaţii culturale şi
fond arhaic
în cadrul
Programului de
cercetare
TRANSACADEMICA
*
Conferinţa
internaţională de
filozofie
Conferinţa
internaţională de
asistenţă socială

Simpozion
international in
memoriam…
Mark Twain

Pr.conf.univ.dr.
Stefan Pomian şi
colab.
în cadrul
Programului de
cercetare
TRANSACADEMICA
*
Prof.univ.dr.
Petru Dunca
Conf.univ.dr.
Daniela Dunca
Prof.univ.dr.
Rodica Turcanu
Conf.univ.dr.
Delia Suiogan
Drd.Stefan Maris
Prof.univ.Dr.
Petru Dunca
Conf.univ.dr.
Daniela Dunca
Asist.univ.
Liviu Bozga
în cadrul
Programului de
cercetare
TRANSACADEMICA
*
Asist.univ.dr.
Minodora Barbul
In Programul de
cercetare
ACADEMICA**

Secretar ştiinţific,
Prof.univ.dr. Rodica-Cristina Ţurcanu

01.iulie 2010

Sala
Filarmonicii
Satu Mare,
ora 10:00

UNBM
Catedra de Teol.
Ort. Şi Asist.
Soc. , Ep. Ort.
Rom. a MM. si
SM

16-18 sept.
2010

Facultatea
de Litere,

Facultatea de
Litere,
Centrul Jud.
pentru
Promovarea
Culturii Trad.

12-14 nov.
2010

Facultatea
de Litere

Catedra de
FilozofieTeologie-Arte

Oct. 2010

Facultatea
de Litere

Oct. 2010

Facultatea
de Litere,

Catedra de
Limbi Moderne

