
SECȚIA DE ITALIANĂ 

• În seara zilei de 23 octombrie 2014, la Libraria Humanitas – Cișmigiu, a avut loc o 

întâlnire cu ocazia:– Centenar „Giuseppe Berto – Rǎul ascuns”. S-a lansat traducerea 

romanului Il male oscuro (Răul ascuns), cu participarea: directorului Institutului Italian 

de Cultură „Vito Grasso” din Bucureşti, dl. Ezio Peraro, directorului Editurii Humanitas, 

d-na  Denisa Comănescu, prof. Smaranda Bratu Elian – traducătoarea cărții, prof. Cesare 

De Michelis, preşedintelui Fundaţiei Giuseppe Berto şi directorului Editurii Marsilio, 

scriitorul Radu Paraschivescu şi a lui Radu Teodorescu, medic primar psihiatru, 

preşedintele Asociaţiei Române de Terapii Comportamentale şi Cognitive. Din partea 

Grupului de dezbatere culturală Il Caffè italiano (al Liceului Dante Alighieri şi al 

Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir) au participat studenți, elevi și profesorii 

Giancarlo Repetto și Răzvan Staicu. 

• Studenții secției de italiană ai FLLS, UCDC, organizează, sub coordonarea lect. dr. Aida 

Ferencz, o serie de dezbateri axate pe probleme de limbă și cultură italiană 

contemporană. Întrunirile programate pe semestrul I vor pune în discuție următoarele 

teme : 

• I linguaggi settoriali e la lingua commune (27 octombrie, ora 16) 

• Il MADE IN ITALY nel mondo (lo stile italiano nell’industria della moda, 

automobilistica  e nella gastronomia) – 13 noiembrie, ora 16 

• Tradizioni natalizie in Italia (18 decembrie, ora 16) 

 

Pe 11 noiembrie, la ora 19,  a avut loc întâlnirea a XI-a – cu ocazia: Serile italiene – Libraria 

Humanitas – Cișmigiu. Evenimentul a fost dedicat romanului  lui Paolo Giordano, Corpul uman. 

Din partea Grupului de dezbatere culturală Il Caffè italiano (al Liceului Dante Alighieri şi al 

Universităţii Creştine Dimitrie Cantemir) au participat studenți, elevi și profesorii Giancarlo 

Repetto și Răzvan Staicu. 

 



 

 

SECȚIA DE ROMÂNĂ 

În anul universitar 2014-2015 își reia activitatea 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 2014-2015 

28 noiembrie 2014 - Dimitrie Cantemir. Istoria hieroglifică între trecut şi prezent.  
Studiu asupra vocabularului.  

19 decembrie 2014 - Dificultăţi şi controverse în limba română contemporană. 

 27 februarie 2015 - Cum să scrii un text ştiinţific. Metode, tehnici de abordare, 
redactare, normă. 

28 martie 2015 -  Mitologie populară românească. Cercul se va desfăşura  la Universitatea 

Bucureşti, ca urmare a invitaţiei făcute de studenţii Facultăţii de Litere. 

 24 aprilie 2015 - Etnografie şi folclor în cultura românească. 

  15 mai 2015 -  Vocabularul limbii române. Epoca veche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHAEUSARCHAEUSARCHAEUSARCHAEUS    (CERCUL DE CERCETARE PENTRU STUDENTI) 

 



VA INVITA LA REDESCHIDEREA INTÂLNIRILOR DE 

VINERI, ÎNCEPÂND CU 28 NOIEMBRIE, ORA 18, ÎN SALA 

131.  

VA ASTEPTAM ! 

SECȚIA DE FRANCEZĂ 

• Sub coordonarea conf. dr. Narcis Zărnescu (Membru corespondent al ACADEMIEI 
OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA), studenții secției de franceză organizează un 
cerc bilunar de literatură franceză. Prima întâlnire a avut loc pe 15 octombrie, la ora 18.  

 

Planul tematic al întâlnirilor din semestrul I, anul universitar 2014-2015 : 

TEMA 1: Lecture du texte littéraire et analyse d’interactions ♦ Médiations culturelles et 
interculturelles ♦ Identités et altérités  

TEMA 2: Langue et niveaux de culture ♦ Rabelais: parodie et idéologie du carnaval ♦ 
Statut et image de l'auteur 

TEMA 3: Corneille et le Romanesque ♦ Racine et le roman psychologique ♦ Puissance 
du désir et anti-héroïsme 

TEMA 4: Les «Lumières»: histoire d'une image et d'une idée ♦ Kant et Michel Foucault 

TEMA 5: Cénacles littéraires et groupes autour de Victor Hugo et de Stendhal ♦ Thèmes 
typique de la poésie romantique: la solitude, la tristesse, le sens de la Nature, nostalgie de 
l’enfance, le regret pour le temps qui passe ♦ Balzac et sa technique romanesque ♦ Baudelaire et 
Proust 

TEMA 6: L'existentialisme de Sartre ♦ L'absurde de Camus ♦ Les Manifestes et la 
révolution surréaliste ♦ Manifestes d'avant-gardes artistiques ♦ Le Nouveau Roman et la 
Nouvelle Vague 

 

• În semestrul I, studenții secției de franceză, sub îndrumarea conf. dr. Iuliana Paștin, 
organizează trei dezbateri pe teme de traducere literară. Pornind de la proza lui J. M.G. 



Le Clézio, scriitor laureat al Premiului Nobel 2006, studenții vor discuta diferite 
probleme ridicate de traducerea textului literar. Înâlnirile vor avea loc după cum urmează: 

11.11.2014- anul III 
18.11.2014- anul II 
2.12.2014- anul II 

 

• Pe data de 15 decembrie, ora 14, studenții secției de franceză sunt invitați la o dezbatere  
pe tema Traductions littéraires des oeuvres des écrivains français des XXe et XXIe 

siècles 
inițiată de conf. dr. Gabriela Iliuță 

• În semestrul al II-lea, miercuri, 25 martie, studenții secției de franceză din anii de studiu 

II și III, sub coordonarea conf. dr. Gabriela Iliuță, organizează un workshop pe tema 

"Fêter la francophonie" 

 

SECȚIA DE JAPONEZĂ 

Studenții secției de japoneză, sub îndrumarea conf. dr. Iulia Waniek, organizează în semestrul I 
al anului universitar 2014-2015 o serie de dezbateri pe diferite teme de literatură, stilistică și 
traductologie japoneză. Întâlnirile se vor axa asupra următoarelor aspecte: 

Literatură și cultură japoneză 
• Tema 1: O abordare antropologică a literaturii japoneze (29 octombrie, ora 18) 

• Subteme: a. Animalele in istoria si literatura Japoniei;              b. Ființe si animale 
fantastice în literatură;               c. Călătoria și literatura: călătoria ca parcurs inițiatic; 
pelerinajul și literatura; călătoria ca metaforă a vieții (12 noiembrie, ora 18) 

• Tema 2: Posibilitățile literare/stilistice ale limbii japoneze (analize stilistice ale operelor 
unor scriitori moderni) 

 

 

Seara culturală japoneză a ajuns la ediția a VII-a. Luni, 15 decembrie, în Aula Magna studenții 
noștri oferă publicului un program variat, constând în muzică și dansuri japoneze tradiționale, 
teatru și o prezentare de modă. 



 



SECȚIA DE GERMANĂ 

Studenții din anul al II-lea ai secției de germană a FLLS, UCDC, organizează, sub 
îndrumarea conf. dr. Florentina Alexandru, un Atelier de lucru cu tema Tradition und 
Bräuche zu Weihnachten. Pe 15 decembrie, începând cu ora 9, studenții doritori sunt 
invitați să se familarizeze cu obiceiurile germane de Crăciun, prin intermediul unor 
prezentări atractive și al jocurilor interactive. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

  



 

• Studenții din anul III ai secției de germană îi invită pe toți cei interesați la Leseclub 
(Club de lectură). Cele două întâlniri, moderate de conf. dr. Maria Irod, vor avea loc pe 
9 și pe 16 ianuarie, începând cu ora 8. Prezentările de carte realizate de studenți vor fi 
urmate de discuții libere.  

Leseclub
Leseerfahrungen mit Freunden

teilen

Veranstalter: Studenten des 3. 
Studienjahres

Freitag, den 9. Januar, 8 Uhr

Seminarraum 133

Freitag, den 16. Januar, 8 Uhr

Seminarraum 133

Fakultät für Fremdsprachen und -literaturen

Christliche "Dimitrie Cantemir"-Universität

Bukarest 

 


