
 

 

 

 

 

Sesiunea științifică a Școlii Doctorale de Studii Lingvistice și Literare 

14 mai 2021 

 

Școala Doctorală de Studii Lingvistice și Literare organizează vineri, 14 mai 2021, pe zoom, o 

sesiune știinţifică pentru studenți-doctoranzi, cu următoarele secțiuni: 

1. Studii literare (12 participanți); 

2. Studii lingvistice (12 participanți); 

3. Prezentarea temelor de cercetare ale doctoranzilor: ”Teza mea în 180 de secunde” (10 

participanți). 

 

Secțiunile 1 și 2 se vor desfășura în paralel, în intervalul orar 9,00 – 13,00; secțiunea 3 va începe 

la ora 16. Numărul de participanți este limitat de desfășurarea programului în ziua prevăzută de 

Decanatul Facultății de Litere pentru sesiunea de comunicări din acest an. 

 

Propunerile (rezumatele) pentru secțiunile 1 și 2: 

- vor avea max. 550 semne; 

- vor fi redactate în limba română; 

- vor conține: numele şi prenumele doctorandului, anul de studiu și adresa de mail a acestuia; tema 

prezentării, metodologia, materialul utilizat (surse și bibliografie);  

- vor fi avizate de conducătorul de doctorat; 

- vor fi trimise către drd. Andrei Onighi (andreionighi@yahoo.ro) până în 25 aprilie 2021, cu 

precizarea obligatorie a secțiunii.  

 

Propunerile pentru secțiunea 3 (Teza mea în 180’) vor fi trimise doamnei conf. dr. habil. 

Simona Jișa (simonajisa@yahoo.fr), în limba română, până în 25 aprilie 2021, și vor conține 

următoarele informații (v. și apelul din anexă):  

- numele, prenumele doctorandului, anul de studiu și adresa de mail a acestuia; 

- titlul/ tematica tezei de doctorat; 

- avizul conducătorului de doctorat.  

Comitetul de organizare: 

Prof. dr. Ioana Bican 

Prof dr. Liana Pop 

Conf. dr. habil. Bianca Bican 

Conf. dr. habil. Simona Jișa 

Drd. Alexandra Constantin 

Drd. Andrei Onighi 
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Anexa 1:  Teza mea în 180 de secunde 

 

Dragi doctoranzi, 

În cadrul celei de-a doua părți a Sesiunii de comunicări a  Școlii Doctorale de Studii Lingvistice și 

Literare (14 mai 2021), vă propunem și o formă mai neconvențională de a realiza diseminarea 

cercetării voastre. Este vorba de “Teza mea în 180 de secunde”, pe care să o prezentați pe zoom. 

Acest tip de activitate se desfășoară la nivel mondial în alte limbi, iată câteva linkuri pentru a vedea 

despre ce e vorba : 

https://www.youtube.com/watch?v=qH3a7huUQdg&t=33s 

https://www.youtube.com/watch?v=0K9iYUBCG_o 

https://www.youtube.com/watch?v=j7pPQpRPO2M 

https://www.youtube.com/watch?v=F5BOqHoNyFI. 

 

Astfel, timp de 3 minute (bine cronometrate), aveți posibilitatea de a prezenta liber (nu prin citire), 

în română (chiar daca teza va fi într-o limbă străină), ce vi se pare mai interesant din teza voastră. 

Veți avea libertatea de a folosi o singura imagine/ slide (fără modificări), care se va partaja 

publicului. În acest slide/imagine trebuie să existe obligatoriu: numele vostru și titlul (sau 

tematica) tezei ; apoi aveți libertatea să introduceți ce doriți la nivel de text și/ sau imagine, astfel 

încât acest slide să va ajute în explicarea ideilor; informațiile de pe acest suport vizual pot fi în 

orice limbă (prezentarea rămâne însă în română). De reținut că publicul e de filologi, dar nu 

specializați exact pe domeniul vostru de cercetare, scopul fiind și de a promova și populariza idei 

importante și originale la care voi ați ajuns. Evident, pentru a fi convingători în 3 minute, trebuie 

să vă serviți de cu totul alte forme decât cele specifice prezentării unei comunicări: spiritul ludic, 

retorica oralului, stilistica publicității pot să vă ajute. 

La acest concurs vor fi invitați să asiste mai ales masteranzii care ar putea decide să își continue 

studiile cu un doctorat. Le veți oferi implicit modele de tematica de cercetare doctorală și de 

abordare a problemelor de limbă și literatură. 

Cu siguranța că vom petrece o după-amiază deosebită, 

Simona Jișa 
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