
 
 
Prenume si nume Centrul de cercetare  Domenii prioritare de 

cercetare 
Proiecte de cercetare  Cercuri 

studentesti 
Obs  

Tatiana-Ana Fluieraru  Centrul de Cercetare a Istoriei 
Relațiilor Internaționale și Studii 
Culturale "Grigore Gafencu" 

Literatură si mit; 
Evoluţia romanului 
european ; Evoluția 
romanului francez 

Philoctète, évolution d’un 
mythe 
Onomatopeea între 
natură si cultură - 
dicționar de onomatopee 
– lb. română, franceză, 
engleză și italiană (în 
colaborare cu conf. univ. 
dr. Raluca Toma, lect. dr. 
Sînziana Sterghiu, lect. 
dr. Ioana Raicu, asist. 
drd. Oana Voichici) 

  

Agnes Terezia Erich Centrul de Cercetări al 
Facultăţii de Ştiinţe Politice şi 
Comunicare 

1. Politici culturale la 
nivelul Uniunii 
europene 
2.Carte veche şi tipar 
2.Rolul informaţiei în 
Sociatea bazată pe 
cunoaştere 
 

1.IRRESISTIBLE. 
Energii 
neconvenţionale si 
nano tehnologii 

2.eCulturalHighway 

  

Ileana Tanase Centrul de Cercetari 
Stiintifice interdisciplinare  
„Dumitru Staniloae” 

Semantica si 
pragmatica franceza 
Filosofia limbajului 
 

Terminologie lingvistica 
Informatia publicitara – 
intre manipulare si arta 

Redactare de 
eseuri in limba 
franceza 

 

Raluca Felicia Toma Centrul de Cercetare a Istoriei 
Relațiilor Internaționale și Studii 
Culturale "Grigore Gafencu" 

Lingvistică și 
frazeologia limbii 
române 

Onomatopeea între 
natură si cultură - 
Dicționar de onomatopee 
– lb. română, franceză, 
engleză și italiană (în 
colaborare cu univ. dr. 

  



Tatiana Fluieraru, lect. 
dr. Sînziana Sterghiu, 
lect. dr. Ioana Raicu, 
asist. drd. Oana Voichici 
- în lucru)  

Oana Voichici  Centrul de Cercetare a Istoriei 
Relațiilor Internaționale și Studii 
Culturale "Grigore Gafencu" 

Aspecte orale ale 
comunicării în limba 
engleză; 
Mitologie urbană 
 

Legendele urbane – tema 
tezei de doctorat (în 
lucru); 
Onomatopeea între 
natură si cultură - 
Dicționar de onomatopee 
– lb. română, franceză, 
engleză și italiană (în 
colaborare cu conf. univ. 
dr. Tatiana Fluieraru, 
conf. univ. dr. Raluca 
Toma, lect. univ. dr. 
Sînziana Sterghiu, lect. 
univ. dr. Ioana Raicu - în 
lucru)  

  

Mariana Vârlan Centrul de Cercetari 
Stiintifice interdisciplinare „Dumi
tru Staniloae” 

Aspecte ale cultivării 
limbii române după 
1989 
Promovarea valorilor 
culturii si spiritualitătii 
poporului român din 
perspectivă natională si 
europeană 

Traditional versus 
modern în interpretarea 
valorilor semnelor 
lingvistice 
Cele zece porunci din 
perspectivă 
interdisciplinară 
 

  

Irina Tanasescu Centrul de Cercetari 
Stiintifice interdisciplinare  
„GRIGORE GAFENCU 

Pragmatica engleza / 
franceza, Didactica 
lb. engleze / franceze, 
lingvistica si 
comunicare, limba 
engleza / franceza 

Articol 
„Communications – An 
Instrument for 
Developing and 
Managing Business” în 
Revista Academiei 

Prezentare două 
teme la sesiunea 
cercurilor 
ştiinţifice 
studenţeşti 2014 

 



pentru profilul 
economic 

Forţelor Terestre Sibiu, 
indexat EBSCO şi 
ProQuest 
 
Articol „The Eficiency 
of Public Relations 
Communication Within 
The Romanian Central 
Public Institutions” în 
Revista Academiei 
Forţelor Terestre Sibiu, 
indexat EBSCO şi 
ProQuest 
 
Carte „Lire les textes 

Sânziana Sterghiu Centrul de Cercetare a Istoriei 
Relațiilor Internaționale și Studii 
Culturale "Grigore Gafencu" 

Cultura si civilizatia 
italiana 
Teatrul italian 
(Comedia) sec. XVII-
XVII 
Limba italiana 
contemporana 
Literatura romana sec. 
XX 

 Onomatopeea între 
natură si cultură - 
Dicționar de onomatopee 
– lb. română, franceză, 
engleză și italiană (în 
colaborare cu conf. univ. 
dr. Tatiana Fluieraru, 
conf. univ. dr. Raluca 
Toma, lect. univ. dr. 
Ioana Raicu, asist. drd. 
Oana Voichici - în lucru) 

  

Ioana Laura Raicu Centrul de Cercetare a Istoriei 
Relațiilor Internaționale și Studii 
Culturale "Grigore Gafencu" 

Cultura si civilizatia 
Marii Britanii 
 Teatrul britanic 
 Analiza de discurs 
 Studii de globalizare 

 Onomatopeea între 
natură si cultură - 
Dicționar de onomatopee 
– lb. română, franceză, 
engleză și italiană (în 
colaborare cu conf. univ. 
dr. Tatiana Fluieraru, 
conf. univ. dr. Raluca 

 - Cerc studentesc 
de teatru 

 



Toma, lect. univ. dr. 
Sînziana Sterghiu, asist. 
drd. Oana Voichici - în 
lucru)    

Anca Georgescu Stiinte Politice, Litere si 
Comunicare 

Studii Politice, Studii 
Culturale, Comunicare  

Opera scriitoarei 
britanice Doris Lessing in 
contextual politic 
contemporan 

  

Angela Stănescu Ştiinţe politice, Litere şi 
Comunicare 

Literatura engleză, 
Literatură britanică 
postmodernă şi 
postcolonială, Literaturi 
anglofone 

Identitate multiculturală 
in romanul britanic 
contemporan 

  

Enache Mihaela 
Cerasela 

Centrul de Cercetari 
Stiintifice interdisciplinare „Dumi
tru Staniloae” 

Responsabilitatea 
sociala a 
traducatorului 

Managementul 
informaţiei în 
traductologie 

  

Ancuţa  Negrea Centrul de Cercetări Ştiinţifice 
Interdisciplinare "Dumitru 
Stăniloaie"  al UVT 
(CCSIDSUVT) 

Limba română literară 
Istoria limbii române şi 
Dialectologie 

Comunitati romanesti din 
afara granitelor tarii 

  

Gabriela Popa  Centrul de Cercetare a Istoriei 
Relațiilor Internaționale și Studii 
Culturale "Grigore Gafencu" 

Analiza erorilor – 
alternativa la analiza 
contrastiva 
 

Modalitati de 
imbunatatire a abilitatilor 
de comunicare in 
domeniul tehnic si 
ingineresc 
Analiza erorilor in 
lingvistica aplicata 
 

  

Nicoleta Aurora 
Popescu 

Centrul de cercetare şi expertizare 
a resurselor naturale şi de mediu 

Limbajul economic in 
limba engleza 
Semantica engleza 
 

 

Categoria de aspect in 
limba engleza 
Prepositions. Note de 
curs 

  

Carmen Diaconescu Centrul de Cercetări în Ştiinţe 
Politice şi Comunicare 

Discursul public în 
spaţiul anglo-saxon 

Discursul public în 
spaţiul anglo-saxon: 

  



structură şi corectitudine 
gramaticală 

Laurentia  
Ion 

Centrul de Cercetari 
Stiintifice interdisciplinare „Dumi
tru Staniloae” 

Promovarea valorilor 
culturii si spiritualitătii 
poporului român din 
perspectivă natională si 
europeană 

Tendinte si orientări în 
critica românească 
interbelică 
Limbajul publicistic între 
cuvânt si mesaj 

  
 

Dana Camelia 
Diaconu 

Centrul de Cercetare a Istoriei 
Relațiilor Internaționale și Studii 
Culturale "Grigore Gafencu" 

Linguistics  

IT Terminology  

English for Engineering,  

English for Law, Public 

Administration an 

Journalism 

 

  

Furtuna Lizeta Cristina Centrul de Cercetare a Istoriei 
Relațiilor Internaționale și Studii 
Culturale "Grigore Gafencu" 

Folclor, semiotica, 
comunicare  

Recrearea spaţiului şi 
timpului local prin 
naratiuni contemporane-
teza de doctorat  

  

 
 
 


