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Centrul interdisciplinar de studiu a formelor discursive contemporane (INTERSTUD) a fost 

înfiinţat în anul 2008. În centru activează un număr de 21 cadre didactice cu titlul de doctor în 

ştiinţă în domeniile filologie, filosofie, comunicare şi relaţii publice, științe sociale și politice, 

informatică. Scopul principal este acela de a elabora cercetări în domeniul analizei discursului 

din perspectivă interdisciplinară. 

 

Domenii de cercetare 

Științe umaniste și arte (Filologie) 

Științe sociale (Științe ale comunicării) 

Psihologie și științe comportamentale (Științe ale educației) 

 

 

Tema generală de cercetare pentru anul 2022 

Reprezentări discursive ale alterității în limbă, discurs și comunicare 

 

Direcţii de cercetare şi oportunităţi de colaborare 

 Studierea imaginarului lingvistic şi cultural din perspectiva practicilor discursive actuale; 

 Studiul interferenţelor culturale şi lingvistice română / franceză / engleză; 

 Analiza textului literar din perspectiva condiţionării sociale; 

 Studiul mecanismelor interacţionale şi a practicilor non-verbale; 

 Analiza discursului social;  

 Cercetări asupra discursului de specialitate;  

 Studiul legăturilor dintre comunicare şi discursivitate;  

 Cercetări asupra limbajelor formale şi a interpretării computerizate; 

 Organizarea activităţilor de cercetare ştiinţifică în domeniile de competenţă ale centrului 

(colocvii, conferinţe, mese rotunde, editarea şi redactarea de volume şi reviste ştiinţifice); 

 Inițierea de cursuri de limbi străine (engleză, franceză, germană) pentru obținerea de 

competențe lingvistice și de cursuri de limbi străine pentru obiective specifice în domeniile de 

competenţă ale centrului (economic, juridic, tehnic, medical, discurs european); 

 Organizarea de acţiuni culturale pentru valorificarea şi promovarea patrimoniului cultural 

regional şi naţional; 

 Comenzi de studiu privind îmbunătăţirea eficienţei comunicării şi interrelaţionării în 

întreprinderi, concerne multinaţionale, spital, tribunal, şcoală şi universitate; 

 Consultanţă ȋn relaţie cu presa (stabilire strategii, redactarea comunicatelor); 
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 Conceperea și producerea de materiale promoţionale pentru lansarea unui produs, a unei linii 

de producţie; 

 Organizarea campaniilor de relaţii publice, campaniilor de advertising şi a campaniilor de 

responsabilitate corporatistă; 

 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. 

 

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, Franţa  

• 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 

 21 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. 

 

Cadre didactice afiliate 

1. Prof. univ. dr. Bonta Elena 

2. Prof. univ. dr. Romedea Adriana-Gertruda  

3. Prof. univ. dr. Balan Veronica-Loredana  

4. Conf. univ. dr. Amălăncei Brȋnduşa-Mariana 

5. Conf. univ. dr. Ciobanu Elena 

6. Conf. univ. dr. Cîrtiţă-Buzoianu Cristina 

7. Conf. univ. dr. Mastacan Simina 

8. Conf. univ. dr. Popa Carmen-Nicoleta  

9. Conf. univ. dr. Savin Petronela  

10. Conf. univ. dr. Strungariu Maricela 

11. Lector univ. dr. Bălăiţă Raluca 

12. Lector univ. dr. Cotîrleț Paul-Claudiu  

13. Lector univ. dr. Floria Florinela-Gianina  

14. Lector univ. dr. Galiţa Raluca 

15. Lector univ. dr. Jicu Adrian-Gelu 

16. Lector univ. dr. Popa Dan  



17. Lector univ. dr. Popa Elena-Violeta 

18. Lector univ. dr. Robu Viorel 

19. Lector univ. dr. Tîrnăuceanu Mariana 

20. Lector univ. dr. Bălinişteanu-Furdu Cătălina-Dumitriţa 

21. Asist. univ. dr. Andrioai Gabriela 

 

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) 

 

Revista centrului 
Interstudia, ISSN 2065-3204, editura Alma Mater, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

Pagina web: http://interstudia.ub.ro/ 

Fondată în anul 2008, publicația este realizată la propunerea și sub coordonarea Facultăţii de 

Litere a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău şi a Centrului de cercetare Interstud. Revista 

apare cu o frecvență constantă de 2 numere pe an, devenind, prin conţinutul său pluri- şi 

interdisciplinar, un forum de dezbatere a celor mai avansate idei în domeniul analizei discursului, din 

perspectiva relaţiilor pe care aceasta le întreţine cu societatea. Comitetul editorial al revistei impune 

exigenţă constantă în selectarea articolelor, urmărind respectarea rigorilor ştiinţifice și caracterul 

original al contribuţiilor. Comitetul științific este format din specialişti reputaţi în domeniul analizei 

discursului, cadre didactice și cercetători la prestigioase universităţi din țară și străinătate. Revista este 

indexată în baze de date internaţionale prestigioase: Erih+, Index Copernicus, CEEOL, Ebsco, 

Fabula, etc. 

Conducere 

Director executiv, conf. univ. dr. Simina Mastacan 

Contact: mastacan.simina@ub.ro 

Director ştiinţific, conf. univ. dr. Carmen-Nicoleta Popa 

popa.nicoleta@ub.ro 

Director economic, lector univ. dr. Tȋrnăuceanu Mariana 

tarnauceanu.mariana@ub.ro 

 

Sediul centrului 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, Str. Spiru Haret nr. 8, sala C209. 

Tel./ fax ++40-234-588 884 

 

 

 

Director executiv 
Conf. univ. dr. Simina Mastacan 
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