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GRUPUL DE CERCETARE LOGOS 
 
 

PLANIFICAREA ACTIVIT ĂŢII DIN ANUL UNIVERSITAR 2015-2016 
(octombrie 2015-mai 2016) 

 
 

1. Tema de cercetare colectivă: Identitate şi reprezentare (inter)culturală 
 
2. Teme de cercetare individuală 
Comparatism, interculturalitate, intermedialitate  (lector univ. dr. Nicoleta Popa) 
Homo urbanus (lector univ. dr. Violeta Popa) 
INFOSFERA: spaţiu virtual şi tehnici de comunicare multimedia (lector univ. dr. Dan Popa) 
Dimensiunile tăcerii (lector univ. dr. Jicu Adrian) 
Relaţii publice şi responsabilitate socială (lector univ. dr. Amalia Petrovici) 
Antologie contrastivă româno-engleză de proverbe şi expresii idiomatice referitoare la actul 
hrănirii (lector univ. dr. Petronela Savin) 
Construcții ale identității/ alterit ății în spaţiul public (asist. univ. dr. Florinela Floria) 
 
3. Programarea activităţii  
 
Domeniul:   
Activit ăţi lunare 

Nr. 
crt. 

Denumirea temei 
Responsa
bil tema 

Colectiv1 
Tip de 

finantare2 

Valoar
ea 

finanta
rii 3 
(lei) 

Obiective4 

1. 
 

Raport asupra activităţii din 
anul universitar 2014-2015 
  
Stabilirea planului de 
cercetare pe anul universitar 
2015-2016 
 
octombrie 2015 

Nicoleta 
Popa 

Grupul 
LOGOS 

Autofinanţ
are 

 Pregătirea publicării nr. 34/ 2015 al 
revistei Studii şi cercetări ştiinţifice 
– seria filologie. 
 
 

2 Imaginarul urban 
contemporan 
noiembrie 2015 

Violeta 
Popa 
 

Grupul 
LOGOS 

Autofinanţ
are 

 Dezbatere (studii de caz) 

3 Comparatism  şi  
interculturalitate. „Cazul” 
Vintil ă Horia, la centenar 
 
decembrie 2015 

Nicoleta 
Popa 

Grupul 
LOGOS 

Autofinanţ
are 

 Dezbatere pe marginea  unor studii 
recente despre opera şi biografia lui  
Vintil ă Horia 
 
Discutarea tematicii celor două 
numere pe 2016 ale revistei Studii şi 
cercetări ştiinţifice – seria filologie. 

4 Dimensiuni ale tăcerii în 
literatură 
 
ianuarie 2016 

Adrian 
Jicu 

Grupul 
LOGOS 

Autofinanţ
are 

 Dezbatere 
 
Organizarea colectivului in 
vederea indexarii revistei Studii si 
cercetari stiintifice – seria filologie, 



[Type text] 
 

in alte baze de date internationale 
decat cele in care este deja inscrisa. 

5 Corpus contrastiv româno-
englez de proverbe şi 
expresii idiomatice 
referitoare la actul hrănirii   
 
februarie 2016 

Petronela 
Savin 

Grupul 
LOGOS 

Autofinanţ
are 

 Expunere şi dezbatere 
 
Stabilirea structurii numărului 35/ 
2016 al revistei. 

6 Reprezentări ale identității/ 
alterității în spaţiul public 
 
martie 2016 

Florinela 
Floria 

Grupul 
LOGOS 

Autofinanţ
are 

 Dezbatere (studii de caz) 
 
 

 
7 Relaţii publice şi 

responsabilitate socială: 
aspecte interculturale 
 
aprilie 2016 

Amalia 
Petrovici 

Grupul 
LOGOS 

Autofinanţ
are 

 Dezbatere (studii de caz) 
 
Indexarea revistei Studii si 
cercetari stiintifice – seria 
filologie, in alte baze de date 
internationale decat cele in care este 
deja inscrisa. 
 

8.  Spaţiu social, spaţiu virtual 
şi tehnici de comunicare 
multimedia 
 
mai 2016 

Dan Popa Grupul 
LOGOS 

Autofinanţ
are 

 Dezbatere (studii de caz) 
 
 

9.  Retrospectivă  
 
iunie 2016 

 Grupul 
LOGOS 

Autofinanţ
are 

 Discutarea activitătii ştiinţifice a 
grupului în perioada octombrie 
2015-mai 2016. 
 
Propuneri privind modalităţile de de 
continuare a activităţii grupului 
începând cu octombrie 2016. 
 
 

 
 
Produse derivate din activitatea de cercetare: 
- 6 volume (inclusiv note de curs) 
- 14 articole BDI 
- 10 participări la conferinţe ştiinţifice. 

 
 

Întocmit, 
 

Data, 
18.01. 2016                                                                                Lector univ.dr. Nicoleta Popa 

Coordonator al grupului LOGOS 
 
 

 

 

 

 

 


