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 Sesiunea științifică internațională Dialogul culturilor - între tradiție și 

modernitate, organizată de Centrul de Cercetări Filologice și Dialog Multicultural - 

Departamentul de Filologie din cadrul Facultății de Istorie și Filologie a 

Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, se află la cea de-a XIX-a ediție. 

Este o ediție aniversară, în 2017 sărbătorindu-se 25 de ani de la înființarea, la Alba 

Iulia, a programelor universitare din domeniul filologie. 

  

 Sesiunea științifică internațională se adresează cadrelor universitare, 

cercetătorilor din domeniul științelor umaniste și cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar din România și din străinătate, cărora le propunem, în acest an, 

următoarele axe tematice:  

 

 Raporturi, conexiuni, interferenţe culturale în spaţiul european, în 

sincronie şi diacronie; 

 Studii culturale; 

 Discurs, limbaj, comunicare; 



 Traductologie şi interpretariat; 

 Didactica disciplinelor filologice: perspective moderne în învăţământul 

preuniversitar şi universitar. 

 

Calendarul conferinţei: 

 30 aprilie 2017: primirea fişei de înscriere (numele şi prenumele, titlul 

ştiinţific, afilierea instituţională; titlul comunicării, rezumatul de aprox. 400 de 

cuvinte şi 5-8 cuvinte-cheie în limba de redactare şi susţinere a lucrării şi, 

obligatoriu, în limba engleză) pe adresa de email:  

conferinta_filologie_alba_iulia@yahoo.com  

 

 14 mai 2017: evaluarea propunerilor şi confirmarea înscrierii; 

 28 mai 2017: achitarea taxei de participare: 150 RON; o copie a 

documentului de plată se va transmite pe adresa de email a conferinţei; 

 6 iunie 2017: comunicarea programului conferinţei; 

 1 septembrie 2017: predarea lucrărilor in extenso. 

 

 

Plata se va face în contul: 

 

In LEI: 

Cont: Asociația Pro Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia  

str. Unirii, nr. 15-17, Corp C, Județul Alba, Cod fiscal 33887538 

cont bancar BCR Sucursala Alba, IBAN RO45RNCB0003145211750001 

(SE VA PRECIZA OBLIGATORIU: PENTRU CONFERINȚA 

„DIALOGUL CULTURILOR ÎNTRE TRADIȚIE ȘI MODERNITATE- 

FILOLOGIE”) 

 

 

În urma procesului de evaluare, lucrările se vor publica în „Annales 

Universitatis Apulensis. Series Philologica” (ISSN 1582-5523), periodic 

recunoscut CNCSIS în categoria B+ (2009 şi 2010), acreditat CNCS în 

categoria B (2011) şi indexat CEEOL (2007) și EBSCO (2014) sau într-un 

volum cu ISBN, publicat la Editura Aeternitas, acreditată CNCS pentru 

domeniul Filologie în categoria C (2011). 

 

 

Normele de redactare se vor comunica ulterior. 

Ofertele de cazare vor fi comunicate persoanelor care confirmă participarea 

la sesiune. 

Echipa organizatoare vă stă la dispoziţie pentru informaţii suplimentare. 

 

 

Vă aşteptăm cu plăcere şi cu mult interes la Alba Iulia! 

mailto:conferinta_filologie_alba_iulia@yahoo.com

