
 

 

 

 

Domeniul de cercetare 
FILOLOGIE 
 
Subdomenii 
Limba şi literatura română 
Limba şi literatura engleză 
Limba şi literatura franceză 
Traducere şi interpretare 
Comunicare şi relaţii publice 
 
Direcţii de cercetare 

• Studierea imaginarului lingvistic şi cultural din perspectiva practicilor discursive 
actuale. 

• Cercetări asupra discursului de specialitate  
• Cercetări asupra mecanismelor interacţionale  
• Studiul interferenţelor culturale şi lingvistice română / franceză / engleză. 
• Cercetări asupra limbajelor formale şi a interpretării computerizate 
• Studiul practicilor non-verbale. 
• Analiza textului literar, a construcţiilor fic ţionale din perspectiva condiţionării 

sociale  
• Resorturile discursive ale identităţii. Integrare şi repere identitare  (culturale şi 

lingvistice). 
• Analiza discursului social. 
• Comunicare şi discursivitate. 

 
Colaborări şi parteneriate naţionale şi internaţionale 

• Universitatea UFR Arts, Bordeaux 3, Franţa  
• Universitatea „Jean Monnet” Saint-Etienne, Franţa 
• Universitatea din Poitiers, Franţa 
• Universitatea din Angers, Franţa 
• Universitatea din Limoges, Franţa 
• Haute Ecole Libre Mosane (HELMo) Liege, Belgia 
• Université de Bretagne Occidentale de Brest, Franţa 
• Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, Fanţa 
• Universita degli Studi di Torino / Universitatea din Torino, Italia 
• Universitatea din Wroklaw, Polonia 
• Universitatea Atatürk, Erzurum, Turcia  
• Universitatea de Stat Alecu Russo Bălţi, Republica Moldova 



• Centrul Cultural Francez  
• Ambasada Franţei 
• Centre de cultură şi creaţie (Rosetti-Tescanu, George Apostu) 
• Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău 
• Universitatea „A. I. Cuza” din Iaşi 
• Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi 
• Universitatea din Bucureşti 
• Asociaţia băcăuană pentru dezvoltarea francofoniei (ABDEF) 

 
Membri: 

• 23 de cadre didactice de la Facultatea de Litere şi Facultatea de Ştiinţe 
• 4 studenţi de la Facultatea de Litere 
• 8 masteranzi de la programele de master Limba franceză. Practici de comunicare, 

Limba engleză. Practici de comunicare, Cultură şi literatură română, Comunicare în 
spaţiul public.. 

 
Grupuri de cercetare componente 

• Cultural Spaces   
• Espaces de (la) fiction  
• GASIE (Grupul de analiză societală şi identităţi europene) 
• LOGOS (Grup interdisciplinar de analiza reprezentării şi procesarea limbajelor) 

 
Conducere: 
Director executiv, conf. dr. Simina Mastacan 
Contact: simina_mastacan@yahoo.com 

 
Manifestări ştiinţifice organizate anual 
Conferinţă internaţională  
Zilele francofoniei/anglofoniei 
Festivalul de teatru francofon „Du théâtre francophone à l'Europe" 
 
Revista centrului 
Interstudia, Bacău, Alma Mater, ISSN 2065-3204 

 
Servicii de cercetare oferite şi oportunităţi de colaborare 

• cursuri de limbi străine (engleză, franceză, germană) şi limbaje de specialitate 
(economic, juridic, tehnic, medical, integrare europeană) 

• limba română pentru cetăţeni străini 
•  traducere şi interpretariat 
• comenzi de studiu privind îmbunăţăţirii eficienţei comunicării şi interrelaţionării în 

întreprinderi, concerne multinaţionale, spital, tribunal, şcoală şi universitate.  
• consultanţă in relaţie cu presa (stabilire strategii, redactare comunicate) 
• concepere si producere de material promoţional pentru lansarea unui produs, a unei 

linii de producţie 
• valorificarea şi promovarea patrimoniului cultural regional şi naţional prin activităţi 

culturale specifice specifice. 
• organizarea campaniilor de relaţii publice, campanii de advertising şi a campaniilor de 

responsabilitate coorporatistă; 



• realizarea evenimentelor de PR (conferinţe, simpozioane, expoziţii, târguri de joburi 
etc.); 

• redactarea materialelor de relaţii publice (comunicate de presă, briefing-uri, pitch-uri, 
buletine de informare, site-uri organizaţionale); 

• consultanţă pentru efectuarea de sondaje 
• expertiză privind folosirea codurilor nonverbale. Studii asupra imaginii, fotografiei, 

afişului. 
 
Adresa: 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 
Facultatea de Litere, Centrul interdisciplinar de studiu al formelor discursive contemporane 
INTERSTUD 
Str. Spiru Haret nr. 9 
Tel./ fax ++40-234-588884 
e-mail: litere @ub.ro  
 


