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Conferință interdisciplinară la Facultatea de Litere
Școala doctorală de Studii lingvistice și literare a Facultății de Litere (SDSLL) organizează în
semestrul al II-lea al acestui an universitar o conferință interdisciplinară, adresată
doctoranzilor din domeniile socio-umane din cadrul Universității Babeș-Bolyai din ClujNapoca, pe tema Falii, rupturi, discontinuități. Conferința va avea loc vineri și sâmbătă, în 1213 mai 2017, la sediul Facultății de Litere (str. Horea, nr. 31).
Sunt încurajați să participe doctoranzi din varii domenii, pentru a facilita dialogul inter- și
multidisciplinar pe tema propusă.
În partea introductivă a programului, vor fi scurte prelegeri pe tema-cadru a conferinței,
exemplificând abordarea interdisciplinară propusă în acest an, ținute de dr. Zsuzsa Bokor
(Institutul pentru studierea problemelor minorităților naționale, Cluj-Napoca) și CS II. dr. Adrian
Tudurachi (Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” din Cluj-Napoca al
Academiei Române).
Studenții doctoranzi din anii I, II și III sunt rugați să trimită o aplicație (în format PDF) cu
următoarele informații: numele, prenumele și adresa de mail ale doctorandului, numele școlii
doctorale de care aparține doctorandul și anul de studiu doctoral, precum și un rezumat de 200
de cuvinte (rezumatul va preciza tema prezentării, demersul metodologic și materialul evaluat).
Aplicația trebuie însoțită neapărat de acordul și semnătura profesorului îndrumător (în
același document de înscriere în format PDF) și va fi adresată comitetului de organizare până în
data de 24 aprilie 2017, pe adresa: andreidobos.lett@gmail.com.

Aplicațiile incomplete sau tardive nu vor fi luate în considerare. Comitetul de organizare va
înștiința fiecare aplicant de decizia sa până în data de 29 aprilie 2017. Prezentările doctoranzilor
incluse în programul final nu vor depăși 20 de minute, fiind urmate de 10 minute de discuții
pentru fiecare.
Participanții vor primi atestate de participare, după încheierea lucrărilor colocviului.
Doctoranzii de la SDSLL care doresc să se implice în organizarea evenimentului sunt rugați să ia
legătura cu dl Andrei Doboș, secretarul SDSLL.

Comitetul de organizare:
prof. univ. dr. Ioana Bican (ioanaboth@gmail.com)
prof. univ. dr. Ștefan Oltean (stoltean@gmail.com)
lect. univ. dr. habil. Bianca Bican (biancabican@yahoo.com)
drd. Raluca Moroșan (raluca_mrsn@yahoo.com)
drd. Andrei Doboș (andreidobos.lett@gmail.com)
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