
 

SECȚIA DE ITALIANĂ 

 

La seminarul pentru profesori de italiană, organizat de Institutul Cultural Italian din 

București, au participat din partea secției de italiană a Facultății de Limbi și Literaturi Străine a 

UCDC lect.drd. Răzvan Staicu și câțiva dintre cei mai buni studenți ai secției. Seminarul s-a 

desfășurat pe 26 octombrie 2013, la sediul institutului, și a avut în centru două comunicări 

susținute de specialiști în predarea limbii italiene pentru străini: prof. Paolo Balboni de la 

Universita’ Ca’ Foscari di Venezia, cu prelegerea  L’apprendimento linguistico attraverso i testi 

letterari și prof. Fabio Caon, de la aceeași universitate, cu prelegerea Il gioco nella classe di 

lingua. 



  

  



SECȚIA DE ROMÂNĂ 

În cadrul secţiei de română, lect. dr. Liliana Agache organizează mai multe vizite cu 
studenții din toți anii de studii la Institutul de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan -
Al. Rosetti” din Bucureşti. 

Programul vizitei din 8.11. 2013: 

1.   prezentarea sectoarelor de cercetare din cadrul Institutului de Lingvistică: sectorul de limbă 
literară, poetică şi filologie, sectorul de romanistică, gramatică, lexicologie şi lexicografie, 
etimologie,  fonetică şi dialectologie.  

Studenţii au fost informaţi despre activitatea de cercetare din cadrul sectoarelor, li s-au 
prezentat lucrările fundamentale care sunt în lucru, Tratatul de istorie a limbii române literare, 
Dicţionarul etimologic al limbii române şi care au fost deja finalizate, Gramatica limbii române, 
Dicţionare terminologice, Dicţionare de dificultăţi, lucrări de lexicologie, lexicografie şi istorie 
literară, care stau la baza cursurilor de limbă română contemporană predate la orele de curs.  

2. prezentarea bibliotecii institutului, sectorul împrumut şi sala de lectură, expoziţia de carte. 

Studenţilor li s-au prezentat cele mai importante lucrări din diferite ramuri ale limbii 
române, dicţionare din toate ramurile de activitate lingvistică şi au beneficiat de un curs susţinut 
de lect. dr. Liliana Agache despre metoda de realizare a Dicţionarului Tezaur al Limbii române, 
despre modul de întocmire a fişelor, maniera de redactare şi despre importanţa atestărilor în 
realizarea dicţionarului.  

 Programul vizitei din  6. 12. 2013 

Studenţii au vizitat sectorul de fonetică şi dialectologie şi au audiat  un curs, susţinut de 
lect. dr. Liliana Agache, despre metoda de realizare a atlaselor lingvistice în cadrul sectorului,  
le-au fost prezentate tratate, compendii şi antologii de texte dialectale şi au asistat la audiţia unor 
cercetări de teren, realizate cu scopul efectuării unor antologii dialectologice. 

În cadrul sectorului de limbă literară, poetică şi filologie, studenţii au fost iniţiaţi în 
domeniul filologiei, într-un curs despre importanţa datării, localizării şi stabilirii originalului 
unui text vechi, despre metodele de realizare a unei ediţii de text vechi. Li s-au prezentat 
manuscrise din epoca veche, secolele XVI-XVIII, în scriere chirilică şi de tranziţie şi le-a fost 
prezentată evoluţia scrisului românesc.  

În urma acestor vizite au avut loc discuţii care au lămurit multe întrebări ale studenţilor, 
inclusiv legate de posibilitatea de angajare în cercetare. 



CERCUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ al studenţilor secției de română din 
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a UCDC, sub coordonarea lect. Dr. Liliana 
Agache 

« ARCHAEUS » 

Cercul de cercetare ştiinţifică « Archaeus » se desfăşoară lunar şi are ca scop iniţierea 
studenţilor în tainele cercetării, îi pregăteşte pentru a fi capabili de a redacta un text ştiinţific 
conform normelor limbii actuale, le dezvoltă rigoarea, precizia, stilul analitic, ştiinţific, atenţia la 
detaliu, vocabularul terminologic, în funcţie de tema abordată, le asigură cunoaşterea normei şi le 
dezvoltă respectul pentru scris.  

Cercul are un comitet de conducere format din studenţi din anul III. 

Preşedinte : Florentina Dumitru 

Secretar : Cristina Chelba 

Profesor coordonator : Liliana Agache 

Planul întâlnirilor din anul universitar 2013-2014 

noiembrie 2013 – Din terminologia juridică şi administrativă în limba română. Studiu 
diacronic. 

decembrie 2013 - Influenţa ortografiei asupra pronunţării literare româneşti. 

februarie 2014 – Probleme de interpretare şi analiză în gramatica limbii române 
contemporane. 

martie 2014 – Scriere şi cultură românească veche. 

aprilie 2014 – Textul ştiinţific. Redactare. Terminologie. 

mai 2014 – Cuvintele - Mesageri al istoriei. 

 

 

SECȚIA DE ITALIANĂ 

Pe 9 decembrie 2013, începând cu ora 10, a avut loc Sesiunea de Comunicări Știintifice a 
Studenților de la Secția Italiană a FLLS a UCDC, cu tema: Convegno “Giovanni Boccaccio – 
700 anni dalla nascita”. Evenimentul a fost coordonat de conf. dr. Otilia Borcia și s-a bucurat, 
de asemenea, de participarea unor cadre didactice de la alte secții ale facultății noastre: conf. dr. 



Iuliana Paștin (franceză), conf. dr. Tudora Șandru-Mehedinți (spaniolă), lect. dr. Magdalena 
Ciubăncan (japoneză), lect. dr. Alis Popescu (engleză). 

 

 

 

 

09 DECEMBRIE 2013 – Sesiunea de Comunicari Stiintifice a Studentilor de la Sectia Italiana a FLLS a 

UCDC: Convegno “Giovanni Boccaccio – 700 anni dalla nascita” 

Profesor coordonator: Conf.dr. Otilia Borcia. 

 

 

 

SESIUNEA DE COMUNICARI A STUDENTILOR – SECTIA 

ITALIANA a FLLS-UCDC  

 

Luni, 09 decembrie 2013 

Ora 12.00, Sala 130 

 

 

Eveniment, cu participarea studenților FLLS-Secția Italiană  

a Universității Creștine Dimitrie Cantemir 

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ“DIMITRIE CANTEMIR” 

 

 Splaiul Unirii,Nr.176, Sector  4, Bucureşti, Romania 

Telefon: (0040 21) 330.84.90, (0040 21 ) 330.79.00; fax: (0040 21) 330.87.74 



 

Profesor coordonator al evenimentului:   

 

Conf.dr. Otilia Borcia  

 

Invitați: 

Cu participarea studentilor FLLS – invitati de la alte sectii (Franceza, Engleza, 

Japoneza, Spaniola) si a profesorilor de la respectivele sectii ale FLLS a UCDC:  

 

Conf.dr. Iulia Pastin    Conf.dr. Tudora Sandru  

Lect.dr. Magdalena Ciubancan  Lect.dr. Alis Popescu 

 

Participanți FLLS-Secția Italiană la masa rotundă 

(în continuarea intervențiilor):  

 

Lect.drd. Răzvan Staicu    Lect.dr. Aida Ferencz  

 

Studenții secției de Italiană a FLLS, toți anii de studiu. 

 

 

 

La inițiativa lect. drd. Răzvan Staicu și a prof. Giancarlo Repetto, a luat naștere un GRUP 
DE DEZBATERE ȘI STUDII CULTURALE, ce presupune parteneriatul dintre secția de italiană 
a FLLS, UCDC, și Liceul Dante Alighieri. Grupul își propune organizarea unor activități 



culturale de tip cerc cultural-științific, implicând participarea studenților noștri de la secția de 
italiană și a elevilor Liceului Dante Alighieri. Prima întâlnire  a avut loc la începutul lunii 
decembrie, la Liceul Dante Alighieri. 

În cadrul acestui proiect, în seara de 12 decembrie 2013, studenți ai secției de italiană și elevi de 
la Liceul Dante Alighieri au participat la o dezbatere din seria Serilor Italiene de la Libraria 
Humanitas Kretzulescu. Dezbaterea i-a avut ca invitați pe prof. dr. Vintilă Mihăilescu, 
antropolog și șeful Catdrei de Sociologie din cadrul SNSPA București și pe prof. dr. Smaranda 
Bratu Elian, membră a Uniunii Scriitorilor, cunoscută italienistă și traducătoare. Pornind de la 
textul lui Boccaccio, Corbaccio Croncanul, dezbaterea a pus problema feminismului și a 
antifeminismului.   

 

 

 



 

 



SECȚIA DE RUSĂ 

Studenta secției de rusă a FLLS, UCDC, Marie-Janette Cristian petcu, și-a lansat pe 13 
decembrie 2013, la ora 17.30, în foaierul Teatrului Mic din București, romanul de debut, intitulat 
Între două lumi (Editura Betta 2013). La lansare au participat, printre alții, scriitorii Catia 
Maxim, Eliza Roha, Ștefan Dorgoșan și Aurel-Maria Baros, președintele secției de proză a 
Uniunii Scriitorilor din România.  

 

 

 

 

SECȚIA DE JAPONEZĂ 

Serile culturale japoneze ale Facultății de Limbi și Literaturi Străine, UCDC, au devenit deja o 
tradiție, iar anul acesta au ajuns la a șasea ediție. Sâmbătă, 14 decembrie 2013, la ora 16, 



studenții secției de japoneză, sub coordonarea lect. drd. Angela Drăgan, au oferit publicului un 
program variat, cu teatru, muzică și dansuri tradiționale și diverse workshop-uri. 





 

 

 

 

SECȚIA DE ITALIANĂ 

În cadrul Grupului de Dezbatere și Studii Culturale UCDC-Liceul Dante Alighieri, în seara de 25 
februarie 2014, studenți ai secției de italiană a FLLS, UCDC, și elevi ai Liceului Dante Alighieri 
au participat la o nouă ediție a Serilor Italiene de la Librăria Humanitas Kretzulescu. Dezbaterea, 
pornită de la romanul lui Giovanni Arpino, Parfum de femeie, s-a axat pe relația dintre literatură 
și film și i-a avut ca invitați pe Doru Nițescu, teoretician al filmului și prorector UNATC, Titus 
Vîjeu, scriitor, traducător, realizator de emisiuni culturale și profesor al UNATC, și pe Oana 
Boșca-Mălin, italienistă, traducătoare și lector la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a 
Universității București.    



 



 

 

 

 

 

 

 

În seara de 14 martie 2014, în cadrul proiectului comun al studenților italieniști ai Facultății de 
Limbi și Literaturi Străine a UCDC și al elevilor de la Liceul Dante Alighieri, a avut loc lansarea 
cărții prof. Giancarlo Repetto, Ventotto tagli di luna. Prezentarea cărții a fost realizată de 
italienistele Smaranda Bratu Elian și Oana Boșca-Mălin. 



 

 

 

 

 

 



Marți, 18 martie, cu ocazia Serilor italiene de la Librăria Humanitas Kretzulescu, studenți ai 
secției de italiană ai FLLS, UCDC, și elevi ai Liceului Dante Alighieri au participat, alături de 
lect. drd. Răzvan Staicu și prof. Giancarlo Repetto, la o dezbatere pe marginea volumului 
Barbarii. Eseu despre mutație, al scriitorului italian contemporan Alessandro Baricco. 
Dezbaterea i-a avut ca invitați pe Ștefan Vianu, publicist și doctor în filosofie, și Bogdan Iancu, 
doctor în antropologie, publicist și cercetător științific la MȚR. 

 



 

 



La data de 26 martie 2014 s-a semnat un acord de colaborare între Universitatea Creștină 
Dimitrie Cantemir și Liceul Dante Alighieri, ce oferă un cadru oficial activităților culturale 
organizate de Grupul de Dezbatere și Studii Culturale, inițiat de lect. drd. Răzvan Staicu și prof. 
Giancarlo Repetto, și promovează implicarea studenților și elevilor de la cele două instituții 
partenere în cât mai multe proiecte culturale comune. 



 



SECȚIA DE JAPONEZĂ 

Anul acesta, doi studenți ai secției de japoneză a FLLS, UCDC, au participat la Concursul de 
Discursuri în Limba Japoneză, organizat de APJR (Asociația Profesorilor de Japoneză din 
România) și de Ambasada Japoniei la București. Este vorba despre Alexandra Tănăsescu (anul 
II) și Ergean Boramet (anul III). Cu mare bucurie anunțăm că Ergean Boramet a ocupat locul al 
II-lea la acest concurs. 

SECȚIA DE RUSĂ 

La organizarea Olimpiadei Naționale de Limba Rusă pe anul în curs, la Liceul Economic Virgil 
Madgearu, au participat, din partea secției de rusă a FLLS, UCDC, lect. dr. Emil Dumitru și 
studenta Valeria Secrieru. 

 

SECȚIA DE GERMANĂ 

În seara zilei de 1 aprilie 2014, studenți din anul al II-lea al secției de germană a FLLS, UCDC, 
au participat, alături de conf. dr. Maria Irod, la un eveniment organizat de Forumul Cultural al 
Ambasadei Austriei la București. În cadrul unui proiect mai vechi al ambasadei, de promovare a 
literaturii austriece contemporane în România, la Librăria Humanitas Kretzulescu publicul 
românesc ar fi trebuit să-l întâlnească pe Josef Winkler, unul dintre cei mai importanți scriitori 
germanofoni ai momentului, laureat al Premiului Georg Büchner pe anul 2008. În lipsa autorului, 
care a contramandat întâlnirea din motive de sănătate, evenimentul a avut loc în prezența lect. 
OEAD de la FLLS, Universitatea București, Susanne Teutsch. Lectura în limba română a 
fragmentului din romanul Natura morta a fost realizată de traducătoarea textului, Maria Irod, 
care a și răspuns întrebărilor din partea publicului. 

 



 

 

 

 

  

SECȚIA DE ITALIANĂ 



• Cu ocazia evenimentelor si acțiunilor organizate de FLLS a UCDC în cursul Săptămânii 
altfel, a avut loc o vizionare a unui proiect de spectacol, urmată de o dezbatere cu titlul 
Atitudini în postmodernismul italian – Alessandro Baricco – Textul literar adus pe 

scenă. 

Acțiunea a fost organizată de Grupul de Cercetare și Dezbatere Culturală Italiană al Studenților 
UCDC și al Elevilor Liceului Dante Alighieri, rezultat din parteneriatul celor două instituții, sub 
coordonarea prof. Giancarlo Repetto (Liceul Dante Alighieri) și lect.drd. Răzvan Staicu 
(UCDC). 

 

 

UNIVERSITATEA CREȘTINĂ  

DIMITRIE CANTEMIR 

şi 

Grupul de dezbatere culturală  

Il Caffè italiano  

(al Liceului Dante Alighieri  

şi al Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir) 

 

vă invită 

MARŢI, 8 aprilie 2014, ora 16.00  

(deschiderea zilei italiene va avea loc de la ora 14.00, cu un  



Atelier de teoria şi tehnica traducerii pentru limba italiană,  

coordonat de lect.dr. Aida Ferencz) 

 

  la dezbaterea 

 

Atitudini ȋn postmodernismul italian – 

Alessandro Baricco – Textul literar adus pe scenă 

 

pornind de la vizionarea proiectului de spectacol  

Totem 

                                 conceput şi realizat de Alessandro Baricco 

 

cu participarea Grupului de dezbatere culturală Il Caffè italiano  

cu invitaţia prof. Giancarlo Repetto (Liceul Dante Alighieri) 

dezbatere coordonată de lect.drd. Răzvan Staicu (Univ. Creştină Dimitrie Cantemir) 

 

Ȋn deschidere, de la ora 15.00, vă invităm la Discuţii itinerante, un prilej de a ȋntreba, 

a afla şi a ne cunoaşte mai bine reciproc, ȋntr-un proiect de vizită şi descoperire „altfel” a Universităţii 

Creştine Dimitrie Cantemir, propus de lect. drd. Răzvan Staicu. 



 



 

 

• Pe data de 29 aprilie 2014, Institutul Cultural Italian „Vitto Grasso”, în colaborare cu 
Ambasada Italiei la București și cu Asociația Editorilor Italieni și cu sprijinul Fundației 
“Maria e Goffredo Bellonci” din Roma, a organizat a treia ediție a Festival di Lettura 
Giovane. Din partea secției de italiană a universității noastre, a participat studenta Ana 
Maria Ioniță, care a obținut Premio Selezione Festival. Decernarea premiilor a avut loc în 
cadru festiv, la sediul Institutului Cultural Italian. 



 



 



 



 



 



 



Secția de germană 

Studenții din anul al III-lea al secției de germană organizează, sub îndrumarea conf. dr. Maria 
Irod, un cerc de literatură germană. Cele două întâlniri programate pentru luna mai 2014 se 
axează pe tema reprezentării peisajului în literatura germană romantică și post-romantică.  

Pornind de la următoarea bibliografie recomandată: 

• Böhme, Hartmut (1988) Natur und Subjekt. Frankfurt am Main. Suhrkamp 

• Fechner, Renate (1986) Natur als Landschaft. Zur Entstehung der ästhetischen 

Landschaft.Peter Lang. Frankfurt am Main. Bern New York. Europäische 

Hochschulschriften. Reihe XXVIII. Kunstgeschichte. Bd. 64  

• Grave, Johannes (2010) Landschaft als Bildkritik. Zur Restitution von Bildlichkeit bei den 

Nazarenern und Caspar David Friedrich in Landschaft am Scheidepunkt. Evolution einer 

Gattung in Kunsttheorie, Kunstschaffen und Literatur um 1800. Hg. von Markus Bertsch 

und Reinhard Wagner. Göttingen. Wallstein Verlag  

• Groh, Ruth; Groh, Dieter (1996) Weltbild und Naturaneignung. Zur Kulturgeschichte der 

Natur. Frankfurt am Main. Suhrkamp 

prima înâlnire (15 mai, ora 18) își propune să răspundă la următoarele întrebări : 1. Ce rol joacă 

natura în gândirea romantică ? 2. În ce măsură este peisajul   “natură “ respectiv ”cultură ”? 3. 

Care este rolul compozițional al descrierii de peisaj în literatura narativă? 

În cursul celei de-a doua întâlniri (22 mai, ora 18), dezbaterile vizează analiza comparativă a 

două pasaje descriptive: unul romantic, din Joseph von Eichendorff: Viel Lärmen um nichts 

(1832) și unul post-romantic, din Adalbert Stifter: Der Hochwald (1842). În final, studenta 

Ancuța Balan prezintă un fragment din lucrarea de licență, intitulată Landschaftsdarstellungen in 

Novalis “Heinrich von Ofterdingen“ und Annette von Droste-Hülshoffs „Ledwina“.  

 

 



Landschaftsdarstellungen in 
der deutschen Romantik

Veranstalter: Studenten des 3. 
Studienjahres

Donnerstag, den 15. Mai, 18 Uhr

Seminarraum 133

Donnerstag, den 22. Mai, 18 Uhr

Seminarraum 133

Fakultät für Fremdsprachen und -literaturen

Christliche "Dimitrie Cantemir"-Universität

Bukarest 

 

  



 

• Cu ocazia Zilelor Porților Deschise, pe 16 mai 2014, la ora 12, 
studenții secției de germană a FLLS, UCDC, sub coordonarea lect. 
dr. Adriana Dănilă, au oferit un program cultural artistic despre 
viața și opera lui Wolfgang Amadeus Mozart. Programul a cuprins 
scurte prezentări axate pe episoade importante din viața 
compozitorului, alternând cu secvențe din filmul Amadeus și cu 
momente muzicale, iar la final, studenții au dansat un menuet și au 
antrenat publicul să participe la un quiz interactiv ce a cuprins 
mare parte din informațiile furnizate în program. 

 



 

 



 



 



 



 



 



 

 

Secția de italiană 

Marți, 20 mai, cu ocazia Serilor italiene de la Librăria Humanitas Kretzulescu, studenți ai secției 
de italiană ai FLLS, UCDC, și elevi ai Liceului Dante Alighieri au participat, alături de lect. drd. 
Răzvan Staicu și prof. Giancarlo Repetto, la o dezbatere pe marginea volumului Asolanii. Trei 
dialoguri despre iubire de Pietro Bembo. Dezbaterea i-a avut ca invitați pe Anca Crivăț, 
hispanistă și traducătoare, specialistă în literatura iberică medievală și renascentistă, Sorin 
Lavric,  publicist și cadru didactic la Facultatea de Filosofie a Universității București, și 
Anamaria Gebăilă, italienistă și traducătoare. 



 



 

Secția de rusă 

Pe 28 mai 2014, a avut loc Sesiunea de comunicări științifice “Limba și cultura rusă – 
oportunități de dezvoltare profesională multiculturală”, acțiune organizată de Centrul Cultural 
Rus din cadrul A.S.E. București în parteneriat cu Agenția ROSSOTRUDNICESTVO, 
reprezentată prin doamna director Natalia Mujennikova. La eveniment au participar profesori de 
limba rusă și studenți din cadrul universităților din România unde se studiază limba rusă 
(Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj, 
Universitatea  „Al. I. Cuza” din Iași, Universitatea de Vest din Timșoara, Universitatea 
București, Academia de Studii Economice București), precum și elevi ai Colegiului Economic 
„Virgil Madgearu”. În cadrul activității, Ambasadorul Federației Ruse în România, E.S. Domnul 
Oleg Malghinov, a înmânat diplome profesorilor Emil Dumitru și Maria Andrei pentru merite 
deosebite în promovarea limbii și culturii ruse în România. Partea a doua a evenimentului a fost 
dedicată premierii câștigătorilor – elevi, studenți, cursanți ai Centrelor Culturale Ruse – 
participanți la concursul comun de limbă, cultură și civilizație rusă. Comunicările științifice au 
fost dedicate poetului rus A. S. Pușkin și limbii ruse în afaceri. 



 



 



 

 

• Studenta secției de rusă a FLLS, UCDC, Marie-Janette Cristiana Petcu, a obținut o bursă 
pentru participarea la cursuri de vară organizate de Institutul de Stat de Limba Rusă “A.S. 
Pușkin”, în perioada 1-31 iulie 2014. 



 



 



 


