
DEPARTAMENTUL DE LIMBA ROMÂNĂ 

Lector dr. Liliana Agache 

 

Archaeus 

(cercul de cercetare pentru studenti) 

 

ACTIVITĂŢI DE INIŢIERE ÎN CERCETARE 

În anul universitar 2013-2014, în cadrul secţiei de română, lect. dr. Liliana Agache a 

organizat vizite la Institutul de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan -Al. Rosetti” 

Bucureşti 

Beneficiari: studentii anului I, II, III, secţia română 

Programul vizitelor anuale: 

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.  

 3. prezentarea sectorului de fonetică și dialectologie 

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. 

4. limbă literară și filologie 



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 din Facultatea de Limbi 

şi Literaturi Străine « 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. 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. 

 

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 s-a desfăşurat  la 

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

participanți la cercul de cultură și literatură medievală, condus de lect. dr. Cristina-Ioana 

Dima 

 24 aprilie 2015 - Etnografie şi folclor în cultura românească. 

  15 mai 2015 -  Vocabularul limbii române. Epoca veche. 

Anul universitar 2015-2016 a adus cercului Arhaeus tendințe de înnoire care au fost 

rezultatul propunerilor studenților. 

 Alături de activitatea cunoscută care este orientată în primul rând spre însușirea și 

respectarea normei literare și care, an de an, se adresează studenților din anul I, Arhaeus a inițiat 

noi teme de discuție.  

12 Noiembrie -  Reviste de literatură şi cultură românească (prezentarea ultimelor 

numere ale revistelor literare şi de cultură) 

10 decembrie - Număr omagial (– Mircea Eliade, articole, eseuri, evocări despre viaţa 

şi activitatea lui Mircea Eliade) 

14 ianuarie - Cultura limbii (DOOM2) 

11 februarie - Vocabularul limbii române între joc şi joacă (jocuri de cuvinte originale, 

realizate pe criteriul cunoaşterii temeinice a noţiunilor legate de lexicul limbii române) Cercul 

s-a desfăşurat  la Universitatea Bucureşti, ca urmare a invitaţiei făcute de studenţii 

Facultăţii de Litere, participanți la cercul de cultură și literatură medievală, condus de lect. 

dr. Cristina-Ioana Dima 

24 martie -  Folclorul românesc în comunități de români (aspecte ale vieţii şi culturii 

românești conservate în afara granițelor: articole, fotografii) 

13 aprilie - Recenzii, prezentări de carte 

12 mai -  Cronică de teatru  

Permanent - Atelierul de lucru (prezentarea creaţiilor proprii ale studenţilor: poezii, 

proză, teatru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


