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CERCUL STUDENŢESC  

S.A.C. (STYLES ACROSS CULTURES) 

 
PLANIFICAREA ACTIVIT ĂŢII PENTRU ANUL 2016 

 
Obiectivele grupului studenţesc:  

� să contribuie la conştientizarea existenţei unor stiluri diferite în acelaşi domeniu sau în 
domenii diferite; 

� să  faciliteze comunicarea între studenţi de la secţii diferite şi ani diferiţi. 
Strategii   

� Organizarea unor dezbateri tematice, discutii de grup pe teme propuse de studenti sau 
stabilite de comun acord cu indrumatorii lor; 

� Realizarea unor activităţi interactive bazate pe lectură, vizionări de film, pornind de la 
adaptări ale unor texte culturale în limba engleză;  

� Încurajarea studentilor la participarea la proiecte de cercetare individuală sau de grup, 
în care o anumita temă sa fie abordată dintr-o perspectivă interdisciplinară. 

Rezultate scontate: 
� Materialele realizate de studenţi sub îndrumarea unor profesori-coordonatori vor fi 

postate pe blog-ul cercului sau publicate în reviste studenteşti/volume colective.  
 

Tema anuală: STYLES OF MAKING CHOICES AND DECISIONS 
 

Februarie–martie 
2016 

 

Thematic discussions starting from an inspiring series of TED talks on 
How we make choices (from trivial to life-or-death choice)   

https://www.ted.com/playlists/164/how_we_make_choices 
The pangs of making ideological or moral choices. The case of elections 

 

Aprilie-mai 
2016 

Individual/personal vs. collective decisions 

The decision-making dilemma: being a chooser or a picker 
Noiembrie –

decembrie 2016 
Multiple choice testing – strengths and weaknesses 

Who wants to be a millionaire? The lure of multiple-choice quiz shows 

 
 
Data: 12.02.2016 

 
 Întocmit de coordonator, 

 
Lect. univ. dr. Nadia Nicoleta Morăraşu 
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Cercul S.A.C. (STYLES ACROSS CULTURES) 

http://stylesacrossculturesgroup.blogspot.ro/ 

ACTIVITĂŢI CU STUDENŢII (2015) 

 
  Activităţile propuse în cadrul temei anuale STYLES THROUGH TIME au fost 

coordonate de lect. dr. Nadia-Nicoleta Morăraşu. Acestea au constat în dezbateri tematice 

desfăşurate la Facultatea de Litere a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău cu 

studenţii de anul I de la programele de Ingineria produselor alimentare, Marketing şi 

Română-engleză.  Temele au suscitat un viu interes în rândul participanţilor care au 

apreciat abordarea unor subiecte de interes pentru tineri.  

Date fiind dificultăţile de a menţine contactul cu studenţii participanţi la prima serie 

de discuţii tematice, în condiţiile în care  nu am mai avut cursuri la grupele respective, 

activităţile planificate pentru perioada noiembrie-decembrie 2015 nu au mai fost realizate.  

TEME ABORDATE  

Februarie – martie 2015 Carpe diem: styles of practising presentness across cultures  

Ways of handling past experiences  

Aprilie – mai 2015 Exploring the language of futurity across languages 

Creating alternatives to reality  

  

 

Data: 12.02.2016                                                                                                             Coordonator:  

Lector univ. dr. Nadia-Nicoleta Morăraşu 

 


