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Premize generale
Facultatea de Științe și litere își concentrează permanent eforturile pentru a se sincroniza cu
evoluția sistemului educațional şi de cercetare ştiinţifică naţional şi internaţional. Astfel, se
încurajează adoptarea constantă, de către Departamentele sale, a unor măsuri menite să
eficientizeze activitatea didactică şi de cercetare, în acord cu prevederile Legii Educaţiei
Naţionale şi a regulamentelor şi directivelor instituționale (planuri strategice și operaționale de
cercetare, dezvoltare etc.). În acest sens, Facultatea solicită Departamentelor, la începutul fiecărui
an calendaristic, formularea unei serii de măsuri menite să îmbunătăţească performanţa
instituţională, respectând totodată principiile eficientizării economico-financiare. După analiza
propunerilor formulate de către Departamente, Decanatul Facultăţii formulează un Plan
operaţional care cuprinde măsurile considerate necesare pentru îmbunătăţirea performanţelor
Facultății.
La nivelul facultății, vor fi implementate următoarele măsuri de îmbunătăţire:
1. Revizuirea planurilor de studiu şi a ofertei educaţionale
Termen: 30.04.2017, permanent
Responsabili: Prodecan, directori de departament, echipe de evaluatori
2. Autoevaluare internă a specializărilor de licenţă şi masterat
Termen: 03.05.2017
Responsabili: Decan, prodecan, directori de departament,
3. Revizuirea materialelor didactice proprii
Termen: 15.09.2017
Responsabili: Prodecan, directori de departament, titulari de discipline
4. Promovarea ofertei educaţionale
Termen: Permanent
Responsabili: Prodecan, directori de departament, cadre didactice şi personal didactic
auxiliar
5. Stimularea activităţii de cercetare ştiinţifică la nivelul Facultîții, urmărind identificarea
unor teme de cercetare ample care să permită formarea de echipe intra- şi interdepartamentale
Termen: 15.09.2017
Responsabili: Prodecan, directori de departament
6. Organizarea sesiunii de comunicări ştiinţifice studenţeşti
Termen:30.03.2017
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Responsabili: Prodecan, directorii de departament
7. Organizarea Conferinţei internaţionale „European Integration between Tradition and
Modernity”, ed. a VII-a
Termen: 30 septembrie 2017
Responsabili: Decan, Prodecan, Directori de departament

Obiective generale:
Asigurarea unor standarde ridicate în pregătirea studenţilor, prin centrarea pe student a
procesului didactic, prin monitorizarea pregătirii studenţilor şi asigurarea unui feed-back
cât mai eficient în cadrul procesului educaţional.
• Asimilarea celor mai noi tendinţe şi cunoştinţe ale domeniilor de studiu şi, implicit,
raportarea permanentă, prin procedurile de benchmarking, la universităţi şi domenii de
referinţă din ţară şi din străinătate.
• Dezvoltarea consorțiului universitar Mureș, cu UMF Tîrgu Mureș, valorificarea
elementelor ce pot crea un cadru durabil de dezvoltare reciprocă între specializări ale
Facultății de Științe și Litere (Comunicare și Relații Publice, IT, de pildă) și specializările
cu profil medical.
• Un accent semnificativ pus pe dezvoltarea serviciilor de asigurare a educației continue a
adulților, oferind posibilități de perfecționare și reconversie profesională.
• Sprijinirea puternică a mobilităților studențești și a celor focalizate pe cadrele didactice,
sporindu-se astfel gradul de racordare a experienței noastre educaționale și de cercetare la
mediile similare din Occident.
• Dezvoltarea continuă a activităţilor de cercetare din Facultatea de Ştiinţe şi Litere, prin
identificarea şi sprijinirea cu precădere a acelor domenii care îndeplinesc condiţiile de a se
dezvolta la standarde naţionale şi internaţionale de excelenţă.
• Valorificarea şi dezvoltarea în continuare a capacităţii facultăţii noastre şi a
departamentelor din cadrul facultăţii de a realiza racorduri şi conexiuni cu instituţii
similare din țară și străinătate, pentru o vizibilitate superioară a activităţilor noastre, dar şi
pentru racordarea la noile tendinţe ale învăţământului european.
• Creșterea gradului de implicare a departamentelor, cadrelor didactice şi studenţilor în
viaţa comunităţii mureşene, printr-o prezenţă mai susţinută în viaţa ştiinţifică, culturală şi
civică a judeţului Mureş.
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Obiective specifice și acțiuni privind îmbunătăţirea calității programelor de studii

• Efectuarea unei analize obiective a fiecărui program de studiu, la nivelul tuturor
departamentelor facultății, luându-se decizia continuării susținerii doar în cazul
programelor performante. Programele de studii care nu sunt performante, dar care ar putea
trece, în următorii ani, printr-o serie de transformări substanțiale (actualizându-și structura
curriculară, dinamizând metodele didactice, împrospătând perspectivele teoretice oferite,
accentuând aria practică a domeniului de studiu etc.) vor fi susținute în continuare.
•Autoevaluarea capacității de ameliorare a activității didactice de cercetare, de
sporire a calității predării și a impactului activității de cercetare, evidențiindu-se obiective
realiste și cu efect asupra unei viitoare ierarhizări a programelor de studii.
Acestor obiective li se subsumează o serie de activităţi precum:
- stabilirea direcţiilor prioritare de dezvoltare a activităţii ştiinţifice pe domenii de
cercetare (termen: 15 februarie; responsabili: directorii de departament);
- organizarea de conferinţe ştiinţifice anuale pe domenii de cercetare, cu volume de
Proceedings supuse evaluării tip peer-review și destinate indexării Thomson
Reuters, sub egida unor organizaţii ştiinţifice cu prestigiu internaţional (termen: 30
mai; responsabil: decanul, prodecanul, directorii de departamente);
- identificarea unor metode de creşterea a nivelului de cotare al publicaţiilor
facultăţii, îmbunătățirea indexării acestora în cele mai relevante BDI-uri (termen: 1
iunie; responsabil: decanul, prodecanul, directorii de departamente);
- editarea în edituri internaţionale prestigioase a unor culegeri de studii cu cele mai
bune studii şi articole publicate (termen: 1 septembrie; responsabil: decanul,
prodecanul, directorii de departamente);
- consolidarea centrelor de cercetare instituţionale şi acreditarea a cel puţin unui nou
centru de cercetare la nivelul facultăţii (termen: 15 septembrie; responsabil:
decanul, prodecanul, directorii de departamente);
- dezvoltarea mobilităţilor ERASMUS ale cadrelor didactice şi studenţilor (termen:
permanent; responsabil: prodecanul, directorii de departamente);
implicarea mult mai activă a doctoranzilor şi masteranzilor în proiecte şi activităţi
de cercetare (termen: permanent; responsabil: prodecanul, directorii de
departamente)
Obiective şi acţiuni privind managementul cercetării ştiinţifice
• Accentuarea importanței proiectelor de cercetare de anvergură, cu caracter colectiv, în
detrimentul celor strict individuale şi sprijinirea colectivelor de cercetare care contribuie
la ameliorarea gradului de vizibilitate internațională a unor domenii de studiu.
Recompensarea cercetătorilor merituoși, a căror activitate publicistică are impact asupra
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vizibilității cercetării din cadrul UPM și sancționarea celor dezinteresați de activitatea de
cercetare.
• Implicarea mai puternică a masteranzilor, doctoranzilor și postdoctoranzilor în domeniul
cercetării, în organizarea de evenimente academice (conferințe, simpozioane, seminarii
naționale și internaționale), în elaborarea de volume colective, volume de Proceedings etc.
• Organizarea de și participarea la manifestări ştiinţifice care vor asigura publicarea
lucrărilor în volume cu citare în ISI Proceedings sau în volume publicate în edituri
prestigioase din ţară sau străinătate.
• Sprijinirea revistelor facultăţii în vederea îmbunătăţirii calitative a conţinutului lor şi a
nivelului lor de indexare BDI sau ierarhizare.
• Susţinerea participării cadrelor didactice la conferinţe internaţionale care aduc beneficii
în activitatea de ierarhizare şi a publicării de articole în reviste cotate ISI cu factor de
impact.
• Stimularea aplicării pentru granturi de cercetare care să fie prezentate, cu şanse reale de
reuşită, în cadrul competiţiilor naţionale şi internaţionale (CNCS, ANCS, UEFISCDI
etc.).
• Identificarea unor direcții de cercetare interdisciplinare, pe baza colaborării cu alte cadre
didactice din alte catedre şi facultăţi, cu instituţii publice şi instituţii culturale, în
vederea dezvoltării cercetării ştiinţifice şi a creşterii vizibilităţii Facultăţii de Ştiinţe şi
Litere în context regional, naţional şi internaţional.
• Îmbunătățirea activităţii cercurilor ştiinţifice studenţeşti şi a manifestărilor ştiinţifice şi
culturale organizate de studenţi, inclusiv prin inițierea unor colocvii naționale studențești,
cu participarea studenților de la toate facultățile de profil din țară.
• Dezvoltarea bazei materiale a facultăţii, centrată pe dotări tehnologice de ultimă oră și
pe menținerea la zi a tehnicii de calcul din cadrul laboratoarelor facultății.
• Creşterea fondului de carte al Bibliotecii UPM în domeniul studiilor umaniste și tehnice,
menținerea abonamentelor la cele mai relevante publicații academice, achiziționarea unor
abonamente de acces la cele mai puternice baze de date internaționale.
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Capitolul I – Măsuri operaţionale în domeniul didactic şi educaţional
 Actualizarea ofertei educaţionale, monitorizarea şi gestionarea programelor de studii, atât de
licenţă, cât şi de masterat, în contextul bugetului de venituri şi cheltuieli, urmărind, în acelaşi
timp, adaptarea la cerinţele mediului socio-economic şi cultural;
 Creşterea cifrei de şcolarizare la programele de studii de licenţă şi masterat acreditate;
 Evaluarea periodică a programelor de studii de licenţă/masterat acreditate;
 Extinderea ofertei educaţionale privind perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul
preuniversitar prin deschiderea unor programe de pregătire continuă;
 Actualizarea planurilor de învăţământ şi a fişelor de disciplină de învăţământ, în urma unui
benchmarking corect analizat;
 Modernizarea şi actualizarea permanentă a site-ului UPM – în secțiunile dedicate Facultății de
Științe și Litere, astfel încât să reflecte cu obiectivitate conţinutul activităţilor didactice şi de
cercetare a comunităţii academice din UPM;
 Focalizarea procesului instructiv-educativ pe rezultatele învăţării prin asigurarea învăţării centrate
pe student, având ca obiective: dobândirea de cunoştinţe, deprinderi şi competenţe concrete,
viabile, cerinţe imperative avute în vedere pentru integrarea, în timp util, pe piaţa muncii şi pentru
reuşita în cariera profesională a absolvenţilor (prin recunoaştere, promovare);
 Redactarea şi înlesnirea publicării materialelor didactice (curs, suport de curs, caiet de
seminar/laborator, culegere de exerciţii etc.) de către titularii de curs, fie în format electronic CD (cu CZU), fie ca volum (cu ISBN) la Editura UPM, Colecţia Didactica, fie la alte edituri
recunoscute din ţară;
 Folosirea echipamentelor IT pentru îmbunătăţirea activităţii didactice;
 Implementarea unui program de consultaţii periodice pentru cooptarea studenţilor cu performanţe
la învăţare în activităţi de cercetare;
 Punerea în aplicare a unui program de susţinere a descriptorilor performativi vizând competenţele
cadrelor didactice în domeniul didactic şi educaţional, fie în baza parteneriatului între universităţi
(din ţară şi/sau din străinătate), fie în baza unor acorduri cu instituţiile din învăţământul
preuniversitar, prin schimburi de experienţă şi bune practici, studii postuniversitare, pregătire
suplimentară pentru masterat, doctorat;
 Preocuparea şi stimularea cadrelor didactice în vederea îmbunătăţirii metodelor şi strategiilor
didactice de predare/evaluare;
 Organizarea concursurilor pe posturile didactice (şi de cercetare) vacante prin aplicarea
metodologiei proprii a UPM de ocupare prin concurs a posturilor didactice şi de cercetare;
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 Asigurarea unei salarizări de bază conform Legii Educaţiei Naţionale şi Codului muncii, la care
să se adauge salarizarea stimulativă, de recunoaştere a competenţelor şi performanţelor
individuale prin alte forme de salarizare (ex. gradaţia de merit; sporuri sau alte forme de
remuneraţie pentru personalul didactic auxiliar care, prin munca depusă în folosul colectivităţii
academice, depăşeşte atribuţiile din fişa postului);
 Iniţierea şi perfecţionarea unui sistem de monitorizare a procesului de predare/învăţare ai cărui
actori sunt cadrul didactic şi studentul (ex. feed-back din partea studentului vizând aspecte
precum: conţinutul disciplinei de învăţământ, materialele auxiliare folosite la seminar/curs
practic/laborator, evaluare etc.);
 Găsirea şi redefinirea altor cadre de desfăşurare a practicii de specialitate prin iniţierea de
acorduri şi parteneriate cu instituţii, ONG-uri din arealul mureşean, privite ca potenţiale locuri de
muncă pentru absolvenţii UPM;
 Crearea unui laborator fonic, imperativ pentru un învăţământ modern şi pentru predarea limbilor
moderne.
Capitolul II - Măsuri operaţionale în domeniul promovării imaginii universităţii, marketing
educaţional şi relaţii publice
 Continuarea acţiunilor de promovare a programelor de studii existente la UPM prin îmbunătăţirea
procedurilor de admitere pentru anul universitar 2017-2018, cum ar fi: stabilirea obiectivă şi
corectă a bazinului de recrutare a candidaţilor printr-o analiză Swot a statisticii privind
provenienţa studenţilor din anii anteriori; coordonarea activităţilor de promovare cu activităţile
sub genericul „Şcoala altfel” organizate de ISJ Mureş şi de alte inspectorate şcolare din judeţele
limitrofe, care au potenţial de elevi care să opteze pentru continuarea studiilor în învăţământul
superior;
 acţiuni de promovare a imaginii UPM: actualizarea paginii web atât în ce privește informaţiile,
cât şi modul atractiv şi persuasiv al prezentării ofertelor educaţionale; promovarea prin
organizarea de evenimente, sesiuni (comune) de comunicări ştiinţifice a studenţilor şi elevilor
prin dublarea unui număr de secţiuni de interes pentru ambele categorii de participanţi; prin
prezentarea/participarea atât a cadrelor didactice, cât şi a studenţilor la activităţile iniţiate de către
unităţile şcolare din preuniversitar (colocvii, prelegeri, formaţii artistice - dansuri, teatru etc.).
 Implementarea unei strategii la nivel de universitate pentru promovarea ofertei educaţionale
în străinătate, cu o atenţie sporită pentru ţări de destinaţie prioritară a migranţilor români.
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Acţiunea se poate desfăşura cu contribuţia reţelei consulare române, precum şi prin asociaţiile
de români aflate în străinătate
 Oferirea unor cursuri gratuite de formare în cadrul Facultății de Științe și Litere pentru elevii
din liceele târgumureșene – curs de limba italiană/franceză, curs de literatură română
contemporană, curs de lingvistică.
 Susținerea unor activități publicistice în presa scrisă și online, în publicațiile locale, regionale
și naționale, care să pună în lumină preocupările cadrelor universitare ale Facultății.
 Organizarea săptămânii Porților deschise la UPM, cu activități didactice demonstrative,
lansări de carte, conferințe, colocvii, mese rotunde susținute de profesorii Facultății, centrate
pe profilul elevilor din clasele a XII-a.
 Premierea olimpicilor din învățământul preuniversitar, din clasele XI-XII, a elevilor cu
rezultate remarcabile la concursuri desfășurate la nivel național.
 Gestionarea dinamică a prezenței pe social networking a Facultății, pe rețelele Facebook și
Twitter, oferindu-se săptămânal informații relevante despre activitățile și rezultatele obținute.
 Crearea unei pagini online complexe, în engleză, pe saitul UPM, pentru specializarea AngloAmerican Studies, pentru a atrage candidați la admitere din afara regiunii și din străinătate
 Participarea la târguri de promovare a ofertei educaționale a Facultății, în județul Mureș și în
alte județe din regiune
 Organizarea de workshop-uri în parteneriat cu ISJ Mureș, mese rotunde, simpozioane, a școlii
de vară SIMFEST, unde departamentele Facultății fac parte din Proiectul de parteneriat cu
Asociația culturală SIMFEST.
Capitolul III - Măsuri operaţionale privind dezvoltarea vieţii studenţeşti în universitate
 Tutoriat pe teme educative prin desfăşurarea de activităţi cu studenţii în cadrul unui Cineforum
(vizionarea de filme artistice/documentare, urmată de discuţii, dezbateri colective);
 Participarea la spectacole prezentate pe scena Teatrului Naţional şi concerte susţinute de
Filarmonica Tg Mureş, acţiuni gratuite pentru studenţii şi angajaţii UPM, având ca obiectiv
educarea publicului avizat şi (mai cu seamă) formarea gustului pentru cultură.
 Organizarea unui cenaclu literar dedicat studenților specializărilor filologice, deschis tuturor
tinerilor debutanți
 Editarea unei reviste a studenților de la litere/istorie, sub egida UPM, revistă ce să asume o
direcție culturală, un program și o identitate proprie, circulând, inclusiv online, în întreg spațiul
cultural autohton.
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 Intensificarea activităţilor din cadrul cercurilor studenţeşti (ex. Filologie: Cercul de
Traductologie, Cercul de teatru studenţesc);
 Organizarea de acţiuni comune cu studenţii de la celelalte universităţi din oraş (Universitatea de
Medicină şi Farmacie, Academia de Arte teatrale, Universitatea „Sapientia”, Universitatea
„Dimitrie Cantemir”).
 Organizarea anuală a târgurilor de practică, facilitând astfel întâlnirea studenţilor cu firmele şi
instituţiile din domeniile de studiu
Capitolul IV – Măsuri operaţionale privind cercetarea ştiinţifică
La Facultatea de Ştiinţe şi Litere, activitatea de cercetare se desfăşoară prioritar în cadrul
departamentelor şi al centrelor de cercetare acreditate. Pentru anul 2017, conducerea Facultăţii îşi
propune următoarele măsuri operaţionale, menite să coordoneze activitatea de cercetare
ştiinţifică:
 Organizarea de conferinţe, colocvii, simpozioane naţionale şi internaţionale care să ofere
posibilitatea

corelării

cercetării

ştiinţifice

realizată

de

cadrele

didactice

ale

Facultăţii/Universităţii cu principalele tendinţe din ţară şi străinătate;
 Coordonarea activităţii de cercetare în vederea identificării unor teme de cercetare intersau pluri-disciplinare;
 Susţinerea depunerii de proiecte/granturi de cercetare;
 Achiziţionarea, în limitele bugetare impuse, de material ştiinţific (cărţi, reviste, acces la
baze de date electronice etc.) necesar pentru actualizarea cunoştinţelor în domeniile de
interes ale cadrelor didactice şi de cercetare;
 Sprijinirea organizării unor conferinţe personale susţinute de mari personalităţi culturale şi
ştiinţifice din ţară şi străinătate.
4.1 Plan operaţional privind cercetarea ştiinţifică al Departamentului de Informatică
A. Analiza departamentului (analiza SWOT); concluzii preliminare
Puncte tari (STRONG)
-

Dotarea cu tehnică de calcul şi de comunicare este aproape la nivelul standardelor
europene

-

Preocupare permanentă şi susţinută pentru aplicarea unor criterii exigente în
selectarea, perfecţionarea şi promovarea cercetării
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Puncte slabe (WEAK)
-

activitatea de cercetare încă nesincronizată între membrii departamentului

-

activitatea de cercetare materializată mai mult în publicaţii decât în proiecte de cercetare
finanţate

-

eforturile de modernizare sunt limitate de fondurile de investiţii reduse şi număr redus
de proiecte de cercetare

B. Obiective particulare urmărite:
1. Editarea revistei Scientific Bulletin of the Petru Maior University împreună cu Facultatea de
Inginerie cotată CNCSIS, categoria B.
Coordonator din partea Departamentului de Informatică: conf. dr. Finta Béla.
Termen bianual.
2. Cadrele didactice vor publica cel puţin două articole în domeniul propriu de cercetare, dintre
care o lucrare ISI sau BDI.
Responsabil: directorul Departamentului de Informatică: conf. dr. Finta Béla.
Termen: decembrie 2017.
3. Organizarea Conferinţei Facultăţii de Ştiinţe şi Litere, „Integrarea Europeană între Tradiţie şi
Modernitate”, ediţia a VIIa.
Coordonator din partea Departamentului de Informatică: conf. dr. Finta Béla.
Termen: septembrie 2017
4.

Promovarea mobilităţilor cadrelor didactice ale Departamentului de Informatică prin

programele Erasmus şi Ceepus pentru realizarea activităţii de colaborare şi de cercetare cu
specialişti din domeniul informaticii şi matematicii de la alte universităţi din Europa.
Responsabili: conf. dr. Haller Piroska; lector dr. Iantovics Barna
Termen: permanent
5.

Participarea la Conferinţa „Inter-Eng”, organizată de către Facultatea de Inginerie a

Universităţii Petru Maior
Responsabili: conf. dr. Haller Piroska; lector dr. Iantovics Barna
Termen: octombrie 2017
6. Organizarea Sesiunii de comunicări ştiinţifice studenţeşti de la specializarea Informatică şi
Tehnologia Informaţiei.
Responsabili: conf. dr. Haller Piroska; lector dr. Iantovics Barna
Termen: mai 2017
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7. Realizarea unor workshop-uri.
Responsabili: membrii Departamentului de Informatică
Termen: permanent.
8. Stabilirea unor relaţii de colaborare în ceea ce priveste activităţile de cercetare şi didactice cu
Universitatea din Miskolc. Se va analiza posibilitatea înfiinţării unui masterat în comun.
Responsabili: conf. dr. Finta Béla; Lect. dr. Barna Iantovics
9. Programe de mobilitate studenţi şi cadre didactice. Responsabil conf. dr. Finta Bela.
Termen: permanent
10. Cercetare şi realizarea unor activităţi academice în cadrul centrului de cercetare „Advanced
Computational Technologies” de către cadre didactice şi studenţi.
11. Complex Systems Digital Campus
http://unitwin-cs.org/
Since April 2014, UNESCO officially recognises the Complex Systems Digital Campus as a
UniTwin programme, a worldwide network of research and higher education institutions
Universitatea Petru Maior face parte din reţeaua internaţională de universităţi. Coordonatorul
ştiinţific din partea universităţii este lector univ. Iantovics Barna.
În cadrul reţelei UNESCO UniTwin ne vom implica în realizarea a diferitor activităţi didactice şi
de cercetare
.
Planul de cercetare al centrului de cercetare Advanced Computational Technologies
Domeniul ştiinţific de activitate al centrului: Informatică
Directorul centrului Lect. univ.dr. IANTOVICS László Barna
Secretar ştiinţific: Lector dr. GENGE Béla
Cercetători – profesori
1. Prof. dr. ENĂCHESCU Călin
2. Conf. dr. FINTA Béla
3. Conf. dr. ing. HALLER Piroska
4. Conf. dr. RĂDOIU Dumitru
5. Conf. dr. ing. SZILÁGYI Sándor Miklós
6. Lector dr. GENGE Béla
7. Lector dr. CRISTESCU Mona
8. Lector dr. LEFKOVITS Szidonia
9. Lector dr. BOGDAN Marcel
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10. Asistent ing. CRAINICU Bogdan
11. Asistent ISPAS Ioan
12. Lector dr. IANTOVICS László Barna
Cercetători – Studenţi
1. Doctorand M.Sc. B.Sc KISS Istvan, Universitatea Petru Maior (M.Sc. B.Sc), doctorand
UTCLUJ
2. Masterand B.Sc UJICĂ Ioan Septimiu, Tehnologia Informaţiei, UPM
Subiect de cercetare: Sistem de suport a colaborarăii medicilor în rezolvarea cazurilor medicale
dificile în dermatologie
3. Masterand B.Sc ŞTEFAN Răzvan-Cristian, Tehnologia Informatiei, UPM
Subiect de cercetare: Imagistică medicală în dermatologie. Asistarea deciziilor medicilor
nespecişti în luarea unor decizii referitoare la dermatologie
4. Masterand B.Sc ŢIFREA Anca Gabriela, Tehnologia Informaţiei, UPM
Subiect de cercetare: Imagistică pentru clasificarea plantelor.
5. Masterand B.Sc. SOCOL Andrei – Marian, Tehnologia Informaţiei, UPM
Subiect de cercetare: Sistem de suport a deciziilor în administrarea medicamentelor la femeile
insărcinate
Cerectetători asociaţi
1. Doctorand M.Sc. B.Sc BERESEŞCU Adela, Universitatea Petru Maior (M.Sc. B.Sc)
2. Doctorand M.Sc. B.Sc SÁNDOR Hunor Universitatea Petru Maior (M.Sc. B.Sc)
Consiliul centrului – pt decizii
Prof. dr. ENĂCHESCU Călin
Conf. dr. ing. HALLER Piroska
Conf. dr. FINTA Béla
Conf. dr. ing. SZILÁGYI Sándor Miklós
Lector dr. GENGE Béla
Lector dr. CRISTESCU Mona
Lector dr. IANTOVICS László Barna
Lector dr. LEFKOV
Asistent ing. CRAINICU Bogdan
Asistent ISPAS Ioan
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Experienţa în cercetare a cercetătorilor membrii ai centrulului de cercetare.
Inteligenţă artificială teoretică şi aplicată. Algoritmi de inspiraţie biologică. Reţele Neuronale.
Algoritmi evolutivi. Tehnologii Semantice. Imagistică
Prof. dr. ENĂCHESCU Călin
Conf. dr. RĂDOIU Dumitru
Lector dr. LEFKOVITS Szidonia
Lector dr. IANTOVICS László Barna
Sisteme Inteligente. Informatică Medicală. Bioinformatică. Statistică aplicată. Sisteme biologice
complexe. HPC pentru prelucrări/analiza datelor biologice complexe
Prof. dr. ENĂCHESCU Călin
Conf. dr. ing. SZILÁGYI Sándor Miklós
Asistent ISPAS Ioan
Lector dr. IANTOVICS László Barna

Sisteme artificiale complexe. Sisteme ciber-fizice. Securitatea Infrastructurilor critice. Securitatea
în reţelele WLAN. HPC. Sisteme distribuite

Conf. dr. ing. HALLER Piroska
Lector dr. GENGE Béla
Asistent ing. CRAINICU Bogdan
Lector dr. IANTOVICS László Barna
Modelare matematică. Optimi

zare matematică. Metode numerice

Conf. dr. FINTA Béla
Lector dr. CRISTESCU Mona
Lector dr. BOGDAN Marcel
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Obiective urmărite:


Stabilirea unor direcţii de cercetare teoretică şi aplicativă ce pot să aducă rezultate
semnificative;



Momentan avem numeroase colaborări internaţionale. Stabilirea unor colaborări
internaţionale de durată. Va fi întărită mai ales colaborarea cu Universitatea de Medicină
şi Farmacie din Tg. Mureș şi Universitatea din Miskolc Ungaria.



Obţinerea unor rezultate ce pot fi publicate în publicaţii semnificative ştiinţific.



Extinderea infrastructurii de cercetare. Pentru realizarea obiectivului aplicăm pentru
proiecte/granturi.



Obţinerea unei finanţări pentru cercetare. Pentru realizarea obiectivului aplicăm pentru
proiecte/granturi.



Implicarea mai activă a masteranzilor în activitatea de cercetare şi în proiectele în
derulare.



Realizarea periodică a unor mese rotunde şi simpozioane pe teme de interes în domeniile
informaticii cu invitarea unor personalităţi proeminente în domeniu.



Constituirea unor echipe capabile să promoveze proiecte de cercetare – dezvoltare. Echipele
vor identifica apelurile la care ACS (centrul de cercetare) are competenţe pentru a depune
proiecte. Mulţi studenţi de la specializările Informatică si masteratul de tehnologia informaţiei
sunt implicaţi în cercetare în cadrul Start-up Lab: http://www.meetup.com/The-Startup-Lab/
cu evenimente internaţionale anuale http://mures.startupweekend.org/ şi evenimente
săptămânale sau lunare http://www.meetup.com/The-Startup-Lab/
A. Participare la diferite proiecte de cercetare – dezvoltare:
 Proiect de cercetare finanțat de Comisia Europeană/Research Executive Agency în
programul de mobilitate Marie Curie CIG (2014-2018).
B. Susţinerea publicaţiei Scientific Bulletin al Universităţii “Petru Maior” din Tg. Mureş
împreună cu colegii ingineri, care este şi revistă ştiinţifică de publicaţie a departamentului
de Informatică. Revista este de categoria ştiinţifică B şi se urmăreşte realizarea unui nivel
ştiinţific superior. Valorificarea rezultatelor cercetării va fi făcută prin contracte,
publicaţii şi ridicarea nivelului activităţii didactice. Publicaţiile ISI vor avea prioritate.
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TEME DE CERCETARE PENTRU ANUL 2017
DEPARTAMENTUL DE INFORMATICĂ
Numele şi
prenumele

Bogdan
Marcel

Denumirea temei

Domeniul de
cercetare
conform codificarii
UNESCO

Calitatea
(director,
colaborator)

Beneficiar

Mod de
valorificare

Metoda de
convergenta pentru
inegalitati
variationale

1202.99

colaborator

Eu si U.P.M.

publicare
articol stiintific

Crainicu
Bogdan

Securitatea
platformelor Cloud
Computing

1203.17

Director,
colaborator

Universitatea
"Petru Maior"

Implementare,
testare
arhitecturi
middleware de
securitate
Cloud
Computing

Enăchescu
Calin

Aspecte teoretice si
practice ale calculului
neuronal

1203.04

Director

Universitatea
"Petru Maior"
din Tirgu Mures

Publicare

Finta Bela

Inegalitatea lui Schur
pentru mai multe
variabile

1202.06

director

Universitatea
"Petru Maior"

lucrari,
publicatii

Genge
Bela

Securitatea si
rezilienta
infrastructurilor critice

3304.17

Director

Research
Executive
Agency,
European
Commission

Publicatii,
prototipuri

Haller
Piroska

Proiectarea
sistemelor de
securitate pentru
infrastructuri critice

3304.17

Colaborator

UEFISCDI

Publicatii,
aplicatii opensource

Iantovics
Barna

Complex Intelligent
Systems

1203.04

director

Universitatea
Petru Maior

Publicatii

Lefkovits
Szidonia

Metode robuste de
detecţie a obiectelor;
Determinarea
caracteristicilor
discriminatorii ale
părților de interes în
imagistica digitală

1203.04

director

Lefkovits
Szidonia

Publicare
articole in
reviste de
specialitate si
conferinte in
domeniul
temei

Rădoiu
Dumitru

IT Innovation and
Entrepreneurship

5803.99

Director

Comunitatea
antreprenorilor
din Romania

Workshopuri,
Tutoriale,
publicatii

Szilagyi
SandorMiklos

Modelarea inimii

3311.99

director

Universitatea
Petru Maior

prin publicatii
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4.2 Plan operaţional privind cercetarea ştiinţifică în cadrul Departamentului de Filologie
Cercetarea ştiinţifică se desfăşoară în două ramuri de ştiinţă: filologie (limbă şi literatură,
limbi moderne aplicate) şi ştiinţe ale comunicării, vizând drept domenii ştiinţifice de cercetare, în
cadrul celor două centre de cercetare ce funcţionează la nivelul departamentului - MLPR şi
CCLASC, următoarele: teoria, analiza şi critică literară; istoria literaturii; lingvistică aplicată şi
analiza discursului; antropologie culturală; lingvistică; traduceri; sociologie; etică; filosofie;
dezvoltarea carierei didactice. Dintre priorităţile temelor de cercetare şi obiectivele urmărite în
aceste domenii (inventariate conform clasificării UNESCO), reţinem următoarele:
Priorităţi ale cercetării în Lingvistică (57) - 5701 Lingvistică aplicată şi analiză a
discursului, 5702 Lingvistică diacronică, 5705 Lingvistică sincronică, 5705.08 Semantica,
5705.12 Stilistica (stil şi retorică): abordarea critică a ideilor şi orientărilor teoretice în studiul
lingvisticii; descrierea sincronică şi diacronică a fenomenului lingvistic; interpretarea realităţii
lingvistice contemporane; explicarea principalelor linii de evoluţie a limbilor (română, franceză,
engleză, italiană etc.), a diferenţelor dintre normă şi uz; relevanţă, particularităţi şi controverse în
structura morfosintactică a limbilor; cunoaşterea şi aplicarea adecvată a tehnicilor de traducere
şi mediere scrisă/ orală. Obiective: dezvoltarea unui sistem de metode moderne de analiză şi
interpretare a text-discursului; producerea text-discursurilor specifice stilurilor funcţionale;
dezvoltarea unui sistem adecvat de tehnici specifice traducerii.
Priorităţi ale cercetării în Teoria, analiza şi critică literară (6202), Istoria literaturii
(5506.13): studiul orientărilor critice postbelice; sublinierea relevanţei hermeneuticii literare;
dinamizarea interesului pentru lectura formelor literare. Obiective: dezvoltarea unui sistem de
metode moderne de analiză a operei literare; amplificarea şi dinamizarea unei analize adecvate a
discursului literar.
Priorităţi ale cercetării în Sociologia culturală (6301): studiul literaturii din perspectiva
contextului socio-cultural; sublinierea relevanţei relaţiei dintre autor şi publicul receptor;
expunerea unui raport adecvat între oferta culturală şi cererea publicului receptor de valori
culturale. Obiective: expunerea şi detalierea unui set de principii de circumscriere a literaturii din
perspectiva imperativelor receptării; dezvoltarea unei percepţii adecvate de asumare a valorilor
culturale, din unghiul hermeneuticii literare; asumarea unei poziţii epistemologice juste în cadrul
studiului valorilor literare
Priorităţi ale cercetării în Etica (71): cunoaşterea noţiunilor de teorie generala a eticii
aparţinând metaeticii, eticii normative şi eticii aplicate; cunoaşterea problemelor specifice de
natura etica si morala cu care se confrunta indivizii; manifestarea unei atitudini pozitive şi
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responsabile faţă de grupul social; promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice/
valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile domeniului. Obiective:
asumarea comportamentală şi profesională a atributelor „etic” şi „moral”; conştientizarea
necesităţii asumării responsabilităţii sociale individuale şi organizaţionale.; angajarea în relaţii de
parteneriat cu alte persoane; participarea la propria dezvoltare profesională; identificarea în studii
de caz specifice a factorilor interesaţi şi a dimensiunilor responsabilităţii sociale organizaţionale
Priorităţi ale cercetării în Filosofie (72): analiza şi evaluarea critică a filosofiei ca formă
de cunoaştere; cunoaşterea şi evaluarea critică a concepţiilor care au înţeles filosofia ca mod de
viaţă; deprinderea abilităţilor de argumentare; dobândirea deprinderii de a gândi liber, şi nu
pentru a găsi răspunsuri definitive; formarea capacităţii de a sesiza şi formula probleme.
Obiective: cunoaşterea proceselor critic-raţionale specifice filosofiei; dezvoltarea abilităţii de a
argumenta într-un registru larg de probleme; formarea unei gândiri clare cu privire la o varietate
de probleme teoretice; cunoaşterea multitudinii modurilor de a practica filosofia; înţelegerea
filosofiei ca domeniu al disputelor, şi al adevărurilor eterne.
Prioritatea cercetării în Dezvoltarea carierei didactice - Formarea profesională
(5802.07): dezvoltarea carierei didactice. Obiective: folosirea rezultatelor elevilor de la testările
internaţionale în vederea construirii unor modele de formare a profesorilor pentru promovarea
examenelor de titularizare şi definitivare în învăţământ.
Parteneri: Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Mureş, Revista Vatra, Institutul de
studii ALPHA, UMF Tg. Mureş, Centrul de Cercetare în Lingvistică Aplicată şi Studii Culturale,
UPM, DPPD – UPM, UBB Cluj-Napoca; American Corner, Tg. Mureş; British Council; USA
Embassy, Bucureşti; Facultatea de Ştiinţe economice, Administrative şi juridice, UPM;
Inspectoratul Şcolar Mureş, Muzeul Judeţean Mureş ş.a.
Resurse financiare: Şcoala Doctorală UPM; ANCS; proiecte (ex. Proiect ştiinţific internaţional
UBB Cluj-Napoca) şi burse de cercetare; sponsorizări; resurse proprii.
Colective de cercetare:
1) Centrul de cercetare „Modernitate şi postmodernitate în literatura română a secolului XX”
(MPLR)
Prof.univ.dr. Iulian Boldea - director
Prof. univ. dr. Alexandru Cistelecan
Prof. univ. dr. Dorin Ştefănescu
Conferenţiar univ. dr. Luminiţa Chiorean
Lector univ. dr. Corina Bozedean
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Lector univ. dr. Dumitru-Mircea Buda
Lector univ. dr. Eugeniu Nistor
Lector univ. dr. Alexandru Cistelecan
Lector univ. dr. Laura-Maria Rus
Lector univ. dr. Marius Pașcan
Lector univ. dr. Cezar Sigmirean
2) Centrului de cercetare în „Lingvistică Aplicată şi Studii Culturale” (CCLASC)
Lector univ. dr. Cristian Lakó - director
Conferenţiar univ. dr. Smaranda Ştefanovici – responsabil/ componenta competențe lingvistice
Conferenţiar univ. dr. Luminiţa Chiorean
Conferenţiar univ. dr. Eva-Monica Szekely
Lector univ. dr. Corina Bozedean
Lector univ. dr. Bianca Han – responsabil/ componenta cercetare și didactică
Lector univ. dr. Corina Lirca
Lector univ. dr. Cristina Nicolae – responsabil/ componenta traduceri și interpretariat
Lector univ. dr. Laura-Maria Rus
Lector univ. dr. Anca Murar
În cadrul planului de cercetare al Departamentului de Filologie se regăsesc următoarele
priorităţi şi activităţi comune domeniilor Filologie şi Științe ale comunicării:
1. Editarea revistei Studia Universitatis „Petru Maior”. Philologia, cotată CNCS, categoria B
din anul 2013, introdusă în BDI, precum şi îmbunătăţirea vizibilităţii internaţionale şi a
relevanţei scientometrice. În acest sens, vor fi continuate demersurile de evaluare a publicaţiei
de către Thomson-Reuters (ISI) în vederea indexării în Arts and Humanities Citation Index.
Coordonator: prof.univ.dr. Iulian Boldea
(director);
Responsabili: lector univ. dr. Dumitru-Mircea Buda şi colectivul redacţional
Termen: bianual (publicare şi evaluare ISI)
2. Cadrele didactice vor publica cel puţin un articol în domeniul propriu de cercetare
(lingvistică, literatură, studii anglo-americane şi ştiinţe ale comunicării) într-o revistă
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acreditată CNCS, respectiv vor prezenta recenzii de carte din domeniul propriu de cercetare,
ce vor fi propuse spre publicare în revista Studia Universitatis “Petru Maior”. Philologia.
Responsabili: Director de departament, Consiliul departamentului
Termen: ianuarie - iunie 2017
3. Publicarea unor articole în volume colective ce apar atât la edituri din România recunoscute
CNCS, cât şi la edituri internaţionale, text redactat în limbi de circulaţie internaţională, vizând
acceptarea în biblioteci europene indexate în catalogul online KvK.
Responsabili: Director de departament, Consiliul departamentului
Termen: ianuarie - iunie 2017
4. Participarea la conferințele Globalization, Intercultural Dialogue and National Identiy, ed. a
IV-a mai 2017. Editarea volumelor de studii şi articole în domeniul de cercetare, la o editură
acreditată CNCSIS, volume indexate ISI Proceedings (Web of Science Conference
Proceedings Citation Index) sau în curs de indexare.
Responsabil-coordonator: prof.univ.dr. Iulian Boldea
şi colectivele de organizare a conferințelor
Termen: aprilie-mai 2017
5. Promovarea, în cadrul mobilităţilor cadrelor didactice, prin programele ERASMUS,
SOCRATES, CEEPUS, a unor posibilităţi de colaborare ale Facultăţii de Ştiinţe şi Litere din
cadrul Universităţii „Petru Maior”, cu facultăţi şi departamente ale unor universităţi europene,
în domeniile lingvisticii, literaturii, şi studiilor de gen, precum şi ştiinţe ale comunicării.
Responsabili: Director de departament, lector univ. dr. Dumitru-Mircea Buda, prodecan
Termen: septembrie2017
6. Promovarea, în cadrul mobilităţilor cadrelor didactice, prin programele ERASMUS,
CEEPUS, a unor posibilităţi de colaborare ale Facultăţii de Ştiinţe şi Litere, din cadrul
Universităţii „Petru Maior”, cu facultăţi şi departamente ale unor universităţi europene, în
domeniile lingvisticii, literaturii, şi studiilor anglo-americane, precum şi ştiinţe ale
comunicării.
Responsabili: Director de departament,
lector univ.dr. Corina Lirca, lector univ. dr. Bianca Han, lector univ. dr. Anca Murar
Termen: martie 2017
7. Vor fi promovate specializările filologice în liceele din judeţ; se va promova imaginea
departamentului şi a preocupărilor sale, prin completarea site-ului universităţii cu informaţii
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actualizate şi parteneriate cu reprezentanţii din învăţământul preuniversitar (cu ISJ inspectorii de specialitate, directorii şi profesorii de specialitate ai liceelor din judeţ.
Responsabili: director de departament, lector univ. dr. Dumitru-Mircea Buda, prodecan
Lector univ. dr. Cristian Láko, lector univ. dr. Maria-Laura Rus, lector univ. dr. Bianca Han,
lector univ.dr. Cezar Sigmirean
Termen: aprilie 2017
8. Organizarea Sesiunii de comunicări ştiinţifice ale studenţilor la care să participe studenţi de
la toate specializările. Deschiderea acestui eveniment academic spre studenţii din alte centre
universitare din Transilvania şi invitarea ca participanţi a elevilor din clasele terminale ale
liceelor din oraş, însoţiţi de profesorii lor de ştiinţe umaniste.
Responsabili: lector univ. dr. Corina Lirca,
lector univ. dr. Maria-Laura Rus, lector univ. dr. Alexandru Cistelecan
Termen: mai 2017
9. Realizarea periodică a unor mese rotunde, simpozioane, festivaluri şi workshop-uri pe
teme de interes în domeniile lingvisticii, literaturii, precum şi ştiinţe ale comunicării cu
invitarea unor personalităţi proeminente în domeniu.
Responsabili: prof. univ. dr. Iulian Boldea, conf. univ. dr. Luminița Chiorean,
conf.univ. dr. Smaranda Ştefanovici, lector univ. dr. Cristina Nicolae
Termen: ianuarie - iunie 2017
Dinamica cercetării din cadrul tezelor de doctorat/ 2015:
19 titulari 18 doctori, 1 doctorand

TEZE DE DOCTORAT CARE URMEAZĂ SA FIE SUSŢINUTE
în anul 2017
1.

Slangul în limba
Zoltan Ildiko
Gy.

Universitatea

maghiară şi limba

„Babeş-Bolyai”

engleză. Analiza

Cluj-Napoca

teoretică şi

Prof.univ.dr.
Szilágyi N. Sándor

2017

contrastivă
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TEME DE CERCETARE PENTRU ANUL 2017
DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE

Numele şi
prenumele

Denumirea temei

Domeniul
de cercetare
conform
codificarii
UNESCO

Boldea Iulian

Poezia lui Emil
Botta

6202.01

Director

UPM

Publicare studii,
articole, recenzii,
anchete tematice

Buda
DumitruMircea

Literatura și filmul
românesc în
ultimul deceniu.
Convergențe și
influențe

6202.01

Director

UPM

Publicare studii,
articole, recenzii,
anchete tematice

Chiorean
Luminita

Perspectiva
semiostilistică în
analiza discursului

5705.12

Director

Studenţi,
filologi

Publicare articole,
participare la
conferinte
internationale

Cistelecan
Alex

O lectură
materialististorică a filosofiei
continentale
contemporane

7203.02

Director

Comunitatea
stiintifica

publicare

Han Bianca

Translating and
interpreting

5701.12

director

UPM

publicare articole,
vizite de lucru,
vizite de
documentare

Lirca Corina

Analiza literară
din perspectiva
retoricii ficțiunii a
unui număr de
texte de proza
scurtă din
literatura angloamericana

6202.02

director

UPM

articole publicate și
lucrări prezentate
la conferințe

Murar Anca

Poétiques du
fantastique

5705.12

director

UPM

articole

Nicolae
Cristina

Exilul interior

5701.07

director

UPM

articole

Rus LauraMaria

Dinamica limbii
române
contemporane

5705.01

director

Cititorii

publicare de
articole și studii de
specialitate

Stefanescu
Dorin

Arta imaginii la
Anton Holban şi
M. Blecher

6202.01

director

Editura Tracus
Arte, Bucureşti

publicare

Calitatea
(director,
colaborator)

Beneficiar

Mod de valorificare
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Stefanovici
Smaranda

Cultural
Anthropology in
Literature and
Film

5101.03

director

comunitatea
academică

sesiune științifică,
workshop, round
table

4.3 Plan operaţional privind cercetarea ştiinţifică al Departamentulului de Istorie şi Relaţii
Internaţionale

1. Obiective
Cercetarea ştiinţifică se desfăşoară în două ramuri de ştiinţă: Istorie şi ştiinţe politice, vizând drept
domenii ştiinţifice de cercetare, în cadrul celor două centre de cercetare ce funcţionează la nivelul
departamentului - Centrul de cercetare ştiinţifică a istoriei elitelor româneşti şi Centrul de Studii ItaloRomân, următoarele: istorie; elitele românești în epoca modernă și contemporană, formarea, selecţia şi
mobilitatea elitelor în secolele XVIII-XX; elitele clericale şi societatea românească în secolele XIX-XX;
crearea societăţii meritocratice şi noile elite; elitele şi crearea identităţilor naţionale; elitele româneşti şi
receptarea culturii europene; elitismul şi mişcările populare; elitele româneşti şi mişcarea de emancipare a
femeilor; elite româneşti-elite europene. Perspective comparate; elitele politice româneşti şi construcţia
europeană; conversia şi reconversia elitelor în secolul al XX-lea; resursele umane şi elitele intelectuale
înainte şi după 1989; elitele şi minorităţile; relații bilaterale istorico-politice între Italia și Romania,
sociologie; etică; filosofie; dezvoltarea carierei didactice.

2. Parteneri
Activitățile menționate la punctul 1 se realizează de către membrii departamentului în colaborare
centre și departamente din cadrul Universității Petru Maior și cu alte instituții de învățământ și cultură din
județ și din țară precum:


Din cadrul UPM: DPPD, Departamentul de Filologie din cadrul Facultății de Științe și Litere
UPM, Facultatea de Ştiinţe economice, Administrative şi juridice,



Universitatea de Medicină și Farmacie Tg. Mureş,



Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca;



American Corner, Tg. Mureş;



Biblioteca Județeană Mureș



Inspectoratul Şcolar Mureş,



Muzeul Judeţean Mureş;
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Institutul de Cercetari Socio-Umane al Academiei Române, Dir. Prof.univ.dr. Cornel
Sigmirean;



Comisia Europeană;



Universitatile din Lille, Roma, Bruge și altele.

3. Resurse financiare
Finanțarea activității științifice se realizează din sursele proprii ale universității dar și prin fonduri
venite de la instituții din țară și din străinătate.
Proiecte de cercetare: Granturi de cercetare de nivel naţional şi internaţional care s-au derulat
sau se derulează în cadrul Universității și departamentului:


Grant de cercetare cu finanțare privată desfășurat în cadrul Universității de Medicina și Farmacie
Tîrgu Mureș responsabil proiect șef lucrări dr. Buicu Corneliu Florin și Universității Petru Maior
Tîrgu-Mureș, responsabil proiect Lect. univ. dr. Boloș Mihaela Daciana. Finanțator Colegiul
Farmaciștilor Mureș. Titlul proiectului: Cercetarea metodelor de bune practici europene în
reglementările de funcționale a sectorului farmaceutic 2015.











Altarozzi Giordano – Proiect postdoctoral Modelul risorgimental italian şi influenţele sale
asupra mişcării naţionale a românilor din Transilvania, finanţat prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane în cadrul proiectului POSDRU/89/1.5/S/63663:
Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul
Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoală postdoctorală) şi program de burse
(CommScie) (perioada: 01.10.2011 – 30.04.2013)
Fodor Georgeta - Bursa postdoctorală cu titlul Profiluri Feminine reflectate în presa
românească transilvăneană din secolul al XIX-lea finanţată prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane în cadrul proiectului POSDRU/89/1.5/S/63663:
Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul
Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoală postdoctorală) şi program de burse
(CommScie). Nr. 12384 din 01.07.2011 (perioada: 1.10.2011 – 1.10.2012)
Maria Tătar-Dan – Bursă postdoctorală cu titlul Modernitate şi mondenitate în Transilvania la
sfârşitul secolului al XIX-lea finanţată prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/133652: Sistem integrat de
îmbunătăţire a calităţii cercetării doctorale şi postdoctorale din România şi de promovare a
rolului ştiinţei în societate, perioada 1.07.2014 – 1.08.2015.
Grantul POSDRU Consolidarea capacităţii instituţionale a Consorţiului Regional al Regiunii de
Dezvoltare Centru, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Director: Prof. univ.
dr. Moise ACHIM, Universitatea „1 Decembrie” Alba Iulia; Prof. dr. Cornel Sigmirean este
membru în grant.
Grantul POSDRU „Consolidarea capacităţii instituţionale a Consorţiului Regional al Regiunii de
Dezvoltare Centru” , Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial pentru Dezvoltarea Reurselor Umane 2007-2013, Director: Prof. univ. dr. Moise
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ACHIM, Universitatea „1 Decembrie” Alba Iulia; Prof. dr. Cornel Sigmirean este membru în
grant.


JEAN MONNET PROJECT. Conf. univ. dr. Costea Simion este directorul JEAN MONNET
PROJECT (European Module), grant aprobat şi finanţat de Comisia Europeana de la Bruxelles în
Universitatea de stat “Petru Maior” Tg. Murreş, pentru perioada 2010-2013. Echipa: Simion
Costea, dl. Rector Prof univ. dr. Liviu Marian, drd. Ioana Leucea. Denumire European Union:
History, Policies and Oportunities for an Active European Citizenship. JEAN MONNET
PROJECT este un prestigios program academic de CERCETARE şi PREDARE, prin care
Comisia Europeană de la Bruxelles finanţează şi promovează studiile de integrare europeană la
nivel de excelenţă în universităţile din UE şi din lume: predarea de cursuri, publicarea de cărţi,
organizarea de simpozioane, participarea la conferinţe ştiinţifice internaţionale.



Erasmus EUPA. Conf. univ. dr. Costea, Simion - membru în echipa Proiectului Erasmus EUPAEducation Europeenne en Administration Publique, finanţat de UE. Projet no 69682-IC-1-ROErasmus-Moduc-1, Conventionno2006-2690/001-001. Proiectul e coordonat de dl Rector.
Proiectul asociază Universitatea « Petru Maior », Universitatea « 1 Decembrie 1918 » Alba-Iulia,
Universitatea « Ştefan cel Mare » Suceava, Université de Versailles Saint Quentin (FRANTA),
Universitatea din Lecce (ITALIA), Universitatea din Miskolc (UNGARIA). Scop: Formarea
europeană a funcţionarilor publici la cursuri de Master in cele 4 ţări. Simion Costea este coautor la
cărţile de Instituţii Europene si Politici publice europene, care se utilizează efectiv în procesul de
predare la funcţionarii publici care urmează masterate la cele 6 universităţi din cele 4 state ale UE.

4. Colectiv de cercetare:
Centrul de cercetare ştiinţifică a istoriei elitelor româneşti:


Director: Prof. univ. dr. Cornel SIGMIREAN



Consiliul Ştiinţific
o

Prof. univ. dr. Vasile DOBRESCU

o

Conf. univ. dr. Corina TEODOR

o

Conf. univ. dr. Simion COSTEA

o

Conf. univ. dr. Giordano ALTAROZZI

o

Lector univ. dr. FÁBIÁN István

o

Lector univ. dr. Răzvan PÂRÂIANU

o

Lector univ. dr. Georgeta FODOR

o

Lector univ. dr. Maria TĂTAR-DAN
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5. Planul de cercetare pentru anul 2017
Planul de cercetare ştiinţifică are în vedere realizarea următoarelor acţiuni:
1. Activitatea în cele două centre de cercetare
 Cadrele didactice ale Catedrei sunt membre în echipa “Centrului de Cercetare Ştiinţifică

a Istoriei Elitelor Româneşti”, instituit în cadrul Universităţii „Petru Maior” TârguMureş, în februarie 2005, al cărui director este prof. univ. dr. Cornel Sigmirean. Centrul
corespunde Masteratului Elitele Cultura şi Construcţia Europeană, care funcţionează cu
succes în cadrul Universităţii „Petru Maior”.


Centrul de Studii Italo-Român înfiinţat în octombrie 2010, la inițiativa Dr. Giordano
Altarozzi.



Continuarea colaborării cu Institutul de Cercetari Socio-Umane al Academiei Române,
Dir. Prof.univ.dr. Cornel Sigmirean cu Universitatea Babes-Bolyai, cu Comisia
Europeană, cu Universitățile din Lille, Roma, Bruge pe proiecte de cercetare

2. Proiecte de cercetare: Granturi de cercetare de nivel naţional şi internaţional.

În anul 2017 vom studia oferta granturilor deschise la nivel național și internațional
încercând să individualizăm axele prioritare de cercetare cât și persoanele care pot participa în
astfel de activități. De asemenea, vom individualiza parteneriatele pe care trebuie să le realizăm
în vederea dezvoltării unor proiecte de cercetare viabile, care au posibilitatea de primi finanțare
de la organismele naționale și internaționale. (Responsabil Consiliul departamentului)
3. Publicaţii:

În cadrul planului de cercetare al Departamentului de Istorie si Relaţii Internaţionale se
regăsesc următoarele activităţi comune domeniului:


Publicarea Revistei „Studia Universitatis Petru Maior. Historia” şi menţinerea ei în baze
de date internaţionale. (Responsabil consiliul de redacție)



Susţinerea în continuare a revistelor de specialitate: L’Europe Unie (în colaborare cu
Universitatea din Lille), Pulsul Geostrategic (în colaborare cu editorii revistei). (Consiliul
Departamentului)
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Publicarea unor articole în reviste indexate BDI. Fiecare cadru didactic din Catedră va
avea obligaţia de a publica cel puţin un articol în domeniul propriu de cercetare într-o
revistă indexată BDI în fiecare an.



Editarea la fiecare doi ani a unui volum de studii şi articole în domeniul Istorie si Științe
Politice, la o editură acreditată CNCSIS.



Promovarea, în cadrul mobilităţilor cadrelor didactice, prin programele ERASMUS, a
unor posibilităţi de colaborare ale Facultăţii de Ştiinţe şi Litere din cadrul Universităţii
„Petru Maior”, cu facultăţi şi departamente ale unor universităţi europene, în domeniile
Istorie si Științe Politice.



Organizarea Sesiunii de comunicări ştiinţifice ale studenţilor la care să participe studenţi
de la toate specializările, în fiecare an. (Responsabil cerc)



Realizarea periodică a unor mese rotunde şi simpozioane pe teme de interes în domeniile
Istorie si Științelor politice cu invitarea unor personalităţi proeminente în domeniu.
Termen: permanent. (Membrii departamentului)
TEME DE CERCETARE DIN CADRUL
DEPARTAMENTULUI DE ISTORIE PENTRU ANUL 2017

Numele şi
Denumirea temei
prenumele

Bolos
Mihaela

Guvernanta
internationala si
poblemele lumii
actuale

Domeniul de
Calitatea
cercetare
Mod de
(director,
Beneficiar
conform codificarii
valorificare
colaborator)
UNESCO

5901.05

Director

UPM

punlicatii

Costea
Simion

EU and Eurasia.
History of
International
Relations 5506.10

5506.10

Director

UPM

articole si
comunicari ca
keynote
speaker,
cursuri predate
ca visiting
professor

Fabian
Istvan

Colectia
arheologica Teleki
de la Gornesti

5505.01

director

eu

studii, articole,
cercetări
interdisciplinare

Fabian
Istvan

Colectia
arheologica Teleki

5505.01

director

eu

studii, articole,
cercetări
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de la Gornesti

interdisciplinare

Teodor
Corina

Istorie și istorici în
Transilvania
interbelică

5502.02

Director

UPM

publicare studii

Altarozzi
Giordano

Diplomazia
pontificia e sistema
5506.20
internazionale nel
XVI secolo

Director

UPM

Articole, studii,
participări la
conferințe
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MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE PROPUSE PENTRU ANUL 2015 ÎN CADRUL FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ŞI LITERE
DEPARTAMENTUL DE INFORMATICĂ:

1.

Denumirea manifestării

Data
manifestării

2.

2017 International Symposium
on Digital Forensics and
Security

26-28 Aprilie
2017

3.

Workshop: Leveraging Mobile
Dating Apps to enhance your
social engineering techniques
to promote security awareness

26-28 Aprilie
2017

Caracterul
manifestării:
națională, cu
participare
internațional
ă sau
internațional
ă
Internațional

Organizator
principal –
entitatea
organizatoar
e:
(Facultatea,
Departament
ul)
Facultatea de
Științe și
Litere,
Departamentu
l de
Informatică

Internațional

Alejandro
Villegas,
Amazon,
Seattle, SUA

Parteneri

Numele responsabilului
cu organizarea
manifestării (cu
precizarea e-mailului
acestei persoane)

University of Arkansas at
Little Rock, USA
San Diego State
University, USA
Firat University, Turkey
Gazi University, Turkey
Police Academy, Turkey
Sam Houston State
University, USA
Polytechnic Institute of
Cávado and Ave, Portugal
Balikesir University,
Turkey
Hacettepe University,
Turkey
Sunderland University,
UK
Facultatea de Științe și
Litere, Departamentul de
Informatică, Universitatea
Petru Maior din Tîrgu
Mureș

Conf. dr. Haller Piroska
(phaller@upm.ro)

Conf. dr. Genge Béla
(bela.genge@ing.upm.ro)
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4.

16th RoEduNet Conference:
Networking in Education and
Research

21-23
Septembrie
2017

Cu participare
internațională

5.

Un set de tutoriale pentru
studenți pe tema tehnologiilor
Internet of Things

Martie-Iunie
2017
OctombrieDecembrie
2017

Națională

Facultatea de
Științe și
Litere,
Departamentu
l de
Informatică
Accenture
Industrial
Software
Solutions

Agenția
ARNIEC/RoEduNet
UT Cluj-Napoca
Politehnica București
Politehnica Timișoara

Prof. dr. Călin Enăchescu
(ecalin@upm.ro)

Facultatea de Științe și
Litere, Departamentul de
Informatică, Universitatea
Petru Maior din Tîrgu
Mureș

Conf. dr. Genge Béla
(bela.genge@ing.upm.ro)

DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE
Nr

Denumirea
manifestării

Data
manifestării

1.

Atelier de lucru în domeniul
traducerilor în cadrul
Proiectului de parteneriat dintre
UPM și Colegiul Național Unirea,
Tg. Mureș

ianuarie,
aprilie,
noiembrie,
decembrie
2017

2.

Workshop Canonul poetic şi
provocările criticii literare

februarie
2017

Caracterul
manifestării:
naţională, cu
participare
internaţională
sau
internaţională
Workshop
instituțional

Cu participare
națională și
internațională

Organizator
principal entitatea
organizatoare
(Facultate,
Departament)

Parteneri

Numele responsabilului cu
organizarea manifestării
(precizarea mail-ului acestei
persoane)

Facultatea de
Științe și Litere
Departamentul de
Filologie

Colegiul Național Unirea,
Tg. Mureș

Facultatea de
Științe şi Litere,
Departamentul de
Filologie,
Şcoala Doctorală de
Litere, Ştiinţe
umaniste şi

Revista „Vatra”
Uniunea Scriitorilor din
România – Filiala TârguMureş

Lector dr. Cristina Nicolae
cristina.nicolae@science.upm.ro
Lector dr. Bianca Han
han.bianca@science.upm.ro
Prof. Adrian Costea
costeaadi@yahoo.com
(Colegiul Național Unirea)
Prof.dr. Iulian Boldea
iboldea@science.upm.ro
Prof.dr. Al. Cistelecan
alcistelecan@gmail.com
Prof.dr. Dorin Ştefănescu
dorinstefanescu1@gmail.com
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3.

Mass Media and Multiculturalism
(workshop & videoconferință)

martie 2017

Cu participare
națională și
internațională

4.

Anglo-American Film, Text, and
Context
(workshop & masă rotundă)

martie 2017

Cu participare
națională și
internațională

5.

American Civilization
(worskhop & dezbatere)

martie 2017

Cu participare
națională și
internațională

martie 2017

Workshop
instituțional

6.

Workshop literar:
The Condition of Expatriates in UK
Invitat: Colin Swartridge

7.

Prelegere
On Non-Verbal Communication
Invitat: Colin Swartridge

martie 2017

Prelegere
instituțională

8.

Prelegere
Discourse and Context
Invitat: Colin Swartridge

martie 2017

Prelegere
instituțională

9.

Prelegere
(Mis-) Communication between the
British Government and the British
People on the Topic of Brexit
Invitat: Colin Swartridge
Prelegere
Dialects of British English
Invitat: Colin Swartridge

martie 2017

Prelegere
instituțională

martie 2017

Prelegere
instituțională

Workshop:
Solutions to Grammar Problems in
Medical Translations
Invitat: lector univ.dr. Adrian

martie 2017

Workshop
instituțional

10.

11.

aplicate
Facultatea de
Științe și Litere,
Departamentul de
Filologie
Facultatea de
Științe și Litere,
Departamentul de
Filologie
Facultatea de
Științe și Litere,
Departamentul de
Filologie
Facultatea de
Științe și Litere
Departamentul de
Filologie
Facultatea de
Științe și Litere
Departamentul de
Filologie
Facultatea de
Științe și Litere
Departamentul de
Filologie
Facultatea de
Științe și Litere
Departamentul de
Filologie
Facultatea de
Științe și Litere
Departamentul de
Filologie
Facultatea de
Științe și Litere
Departamentul de
Filologie

CCLASC, UPM
American Corner
Collin Swatridge, Anglia
CCLASC, UPM
USA Embassy
Collin Swatridge, Anglia
CCLASC, UPM
American Corner
Collin Swatridge, Anglia

Conf.univ.dr.
Ștefanovici Smaranda
andastefanovici@yahoo.com
anda.stefanovici@science.upm.ro
Conf.univ.dr.
Ștefanovici Smaranda
andastefanovici@yahoo.com
anda.stefanovici@science.upm.ro
Conf.univ.dr.
Ștefanovici Smaranda
andastefanovici@yahoo.com
anda.stefanovici@science.upm.ro

CCLASC, UPM
American Corner
Collin Swatridge, Anglia

Lector dr. Cristina Nicolae
cristina.nicolae@science.upm.ro

CCLASC, UPM
American Corner
Collin Swatridge, Anglia

Lector dr. Bianca Han
han.bianca@science.upm.ro

CCLASC, UPM
American Corner
Collin Swatridge, Anglia

Lector dr. Bianca Han
han.bianca@science.upm.ro

CCLASC, UPM
Collin Swatridge, Anglia

Lector dr. Corina Lirca
corina.lirca@science.upm.ro

CCLASC, UPM
Collin Swatridge, Anglia

Lector dr. Corina Lirca
corina.lirca@science.upm.ro

UMF Tg Mureș

Lector dr. Cristina Nicolae
cristina.nicolae@science.upm.ro
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12.

13.

Năznean UMF Tg.Mureș
Workshop:
Specialised translation – medical
language and terminology
Invitat: lector univ.dr. Adrian
Năznean, UMF Tg.Mureș
Masa rotundă
Creativitatea şi paradigmele
hermeneuticii

martie 2017

Workshop
instituțional

Facultatea de
Științe și Litere
Departamentul de
Filologie

UMF Tg Mureș

Lector dr. Bianca Han
han.bianca@science.upm.ro

aprilie 2017

Cu participare
națională și
internațională

Facultatea de
Științe şi Litere,
Departamentul de
Filologie,
Şcoala Doctorală de
Litere, Ştiinţe
umaniste şi
aplicate
Facultatea de
Științe și Litere
Departamentul de
Filologie

Revista „Vatra”
Uniunea Scriitorilor din
România – Filiala TârguMureş

Prof.dr. Iulian Boldea
iboldea@science.upm.ro
Prof.dr. Al. Cistelecan
alcistelecan@gmail.com
Prof.dr. Dorin Ştefănescu
dorinstefanescu1@gmail.com

Facultatea de Inginerie
UPM

Lector dr. Cristina Nicolae
cristina.nicolae@science.upm.ro
Lector dr. Bianca Han
han.bianca@science.upm.ro
Lector dr. Dana Rus
ddana_rus@yahoo.com
Lector dr. Cristina Nicolae
cristina.nicolae@science.upm.ro
Lector dr. Bianca Han
han.bianca@science.upm.ro

14.

Workshop:
English for Specific Purposes vs.
General English

aprilie 2017

Workshop
instituțional
(activitate cu
studenții)

15.

Workshop: CAT Tools
Invitat: Roxana Moldovan

aprilie 2017

Workshop
instituțional

Facultatea de
Științe și Litere
Departamentul de
Filologie

CCLASC, UPM
American Corner

16.

Faza locală a concursului de
traduceri
Mot-à-monde 2017

aprilie 2017

concurs naţional
- etapa locală

Institutul francez din Cluj Napoca

Lector dr. Anca Murar
anca.murar@science.upm.ro
Dr. Pápai Réka (cadru asociat)

17.

Concurs profesional științific de
traductologie

aprilie 2017

Manifestare
națională

Facultatea de
Ştiinţe şi Litere,
Departamentul de
Filologie
Facultatea de
Științe și Litere
Departamentul de
Filologie

Universităţi din ţară
participante la concurs

18.

Integrare pe piaţa muncii–
De la cerere la ofertă
Târg de practică

21 aprilie
2017

Workshop
instituțional

Facultatea de
Științe şi Litere,
Departamentul de
Filologie

Instituţii (ISJ, Primăria Mureş
etc.) şi firme locale, agenţii de
publicitate, traducere,
marketing

Lector dr. Cristina Nicolae
cristina.nicolae@science.upm.ro
Cadru didactic asociat
Ildikó Zoltán
i_zoltan_csuri@yahoo.com
Conf.dr. Luminiţa Chiorean
luminita.chiorean@yahoo.com
Lector dr. Lako Cristian
cristilako@yahoo.com
Lector dr. Bianca Han
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19.

Masă rotundă:
English for Specific Purposes vs.
General English

mai 2017

workshop
interinstituțional
(schimb de
experiență cadre
didactice)

Facultatea de
Științe și Litere
Departamentul de
Filologie

20.

Cerc de traducere
Invitat: Virginia Bordaș, CEO
Atelierul de traduceri

mai 2017

Workshop
instituțional

Facultatea de
Științe și Litere
Departamentul de
Filologie

21.

La traduction journalistique
Atelier de traduceri

mai 2017

Workshop
instituțional

22.

Workshop:
Integrarea traducătorului pe piaţa
muncii

mai 2017

Workshop
instituțional

Facultatea de
Ştiinţe şi Litere,
Departamentul de
Filologie
Facultatea de
Științe și Litere
Departamentul de
Filologie

18-19 mai
2017

Conferinţă
internaţională

Institutul de Studii
Multiculturale
ALPHA

19 mai
2017

Simpozion
naţional

Facultatea de
Științe şi Litere,
Departamentul de
Filologie,
Şcoala Doctorală de

23.

24.

Conferinţa internaţională
Globalization, Multiculturalism and
National Identity
Ediţia a IV-a

Simpozionul naţional Critica
literară, comparatismul şi studiile
culturale

Universitatea Sapientia
UMF Tg. Mureș
Universitatea „Dimitrie
Cantemir”
Universitate de Artă Teatrală
Facultatea de Inginerie UPM,
FSEJA UPM
CCLASC, UPM
American Corner

UPM
Currier International
Instituţii (ISJ, Primăria Mureş
etc.) şi firme locale, agenţii de
publicitate, traducere,
marketing
UPM - Şcoala Doctorală de
Litere, Ştiinţe umaniste şi
aplicate
Facultatea de Ştiinţe şi Litere
Departamentul de Filologie
ICSU „Gheorghe Şincai”,
Târgu-Mureş
Revista „Vatra”
Institutul de Studii
Multiculturale ALPHA
Revista „Vatra”
Uniunea Scriitorilor din
România – Filiala Târgu-

Lector dr. Corina Lirca
Lector dr. Dumitru-Mircea Buda
Lector dr. Maria-Laura Rus
Lector dr. Cezar Sigmirean
Lector dr. Cristina Nicolae
cristina.nicolae@science.upm.ro
Lector dr. Bianca Han
han.bianca@science.upm.ro
Lector dr. Lako Cristian
cristilako@yahoo.com
Lector dr. Cristian Lako
clako@science.upm.ro
Lector dr. Cristina Nicolae
Lector dr. Bianca Han
Lector dr. Anca Murar
Lector dr. Anca Murar
anca.murar@science.upm.ro
Dr. Pápai Réka (cadru asociat)
Lector dr. Cristian Lako
clako@science.upm.ro
Lector dr. Bianca Han
Lector dr. Corina Lirca
Lector dr. Cristina Nicolae
Lector dr. Anca Murar
Prof.dr. Iulian Boldea
iboldea@science.upm.ro
Prof.dr. Al. Cistelecan
alcistelecan@gmail.com
Prof.dr. Cornel Sigmirean
cezar_sigmirean@yahoo.com
Lector. dr. Dumitru-Mircea Buda
dumitrubuda@gmail.com
Prof.dr. Iulian Boldea
iboldea@science.upm.ro
Prof.dr. Al. Cistelecan
alcistelecan@gmail.com
Lector. dr. Dumitru-Mircea Buda
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25.

Festivalul internaţional “Lucian
Blaga”, Ediţia a XVII-a

26.

Două edituri prestigioase invitate
cu stand de carte la UPM, Tg.
Mureș: Editura Academiei române
– din Bucureşti, Editura Mega – din
Cluj Napoca
Simpozionul naţional
“Titu Maiorescu şi maiorescienii”,
Ediţia I

27.

24-27 mai
2017

Simpozion cu
participare
internațională

8-9 iunie
2017

Simpozion cu
participare
națională

14-17 iunie
2017

Simpozion
naţional

28.

Colocviul naţional
Literatura română din Diaspora

15-16 iunie
2017

Colocviu naţional

29.

Conferinţa naţională Marea Unire
din 1918 şi consolidarea culturii
române moderne

22-23 iunie
2017

Conferinţă
naţională

30.

Colocviul naţional Direcţii şi
tendinţe în poezia
românească de azi

19-20
octombrie
2017

Colocviu cu
participare
naţională

Litere, Ştiinţe
umaniste şi
aplicate
Facultatea de
Științe și Litere,
Departamentul de
Filologie
Facultatea de
Științe și Litere,
Departamentul de
Filologie
Facultatea de
Științe și Litere,
Departamentul de
Filologie
Facultatea de
Științe şi Litere,
Departamentul de
Filologie,
Şcoala Doctorală de
Litere, Ştiinţe
umaniste şi
aplicate
Şcoala Doctorală de
Litere, Ştiinţe
umaniste şi
aplicate,
Facultatea de
Științe şi Litere,
Departamentul de
Filologie
Institutul de Studii
Multiculturale
ALPHA

Mureş

dumitrubuda@gmail.com

Primăria Târgu-Mureș

Lector univ. dr. Eugeniu Nistor
eugeniu_nistor@yahoo.com
Lector univ. dr. Marius Pașcan
mariuspascan@ymail.com
Lector univ. dr. Eugeniu Nistor
eugeniu_nistor@yahoo.com
Lector univ. dr. Marius Pașcan
mariuspascan@ymail.com

UPM
Academia Română
Primăria Târgu-Mureș
UPM
Academia Română
Primăria Târgu-Mureș
Institutul de Studii
Multiculturale ALPHA
Revista „Vatra”
Uniunea Scriitorilor din
România – Filiala TârguMureş
UPM
Institutul de Studii
Multiculturale ALPHA;
ICSU „Gheorghe Şincai”,
Târgu-Mureş
Revista „Vatra”
UPM - Şcoala Doctorală de Litere,
Ştiinţe umaniste şi aplicate
Facultatea de Ştiinţe şi Litere
Departamentul de Filologie
ICSU „Gheorghe Şincai”,
Târgu-Mureş
Revista „Vatra”

Lector univ. dr. Eugeniu Nistor
eugeniu_nistor@yahoo.com
Lector univ. dr. Marius Pașcan
mariuspascan@ymail.com
Prof.dr. Iulian Boldea
iboldea@science.upm.ro
Prof.dr. Al. Cistelecan
alcistelecan@gmail.com
Lector. dr. Dumitru-Mircea Buda
dumitrubuda@gmail.com
Prof.dr. Iulian Boldea
iboldea@science.upm.ro
Prof.dr. Al. Cistelecan
alcistelecan@gmail.com
Prof.dr. Cornel Sigmirean
cezar_sigmirean@yahoo.com
Lector. dr. Dumitru-Mircea Buda
dumitrubuda@gmail.com
Prof.dr. Iulian Boldea
iboldea@science.upm.ro
Prof.dr. Al. Cistelecan
alcistelecan@gmail.com
Lector. dr. Dumitru-Mircea Buda
dumitrubuda@gmail.com
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31.

Simpozionul naţional „C.
Rădulescu-Motru”, ediţia a II-a

25-28
octombrie
2017

Simpozion cu
participare
națională

32.

Comunicarea, ortografia şi
punctuaţia în limba română
Invitaţi: profesori de limba
română din instituţiile şcolare
mureşene

octombrie noiembrie
2017

Workshop
instituțional

33.

Simpozionul naţional
Studiile doctorale şi comunicarea
multiculturală

noiembrie
2017

Simpozion
naţional

UPM - Şcoala
Doctorală de Litere,
Ştiinţe umaniste şi
aplicate

Institutul de Studii
Multiculturale ALPHA
Facultatea de Ştiinţe şi Litere
Departamentul de Filologie
ICSU „Gheorghe Şincai”,
Târgu-Mureş

34.

Colocviile revistei culturale
„Târnava” şi Gala premiilor literare
şi filosofice

22-25
noiembrie
2017

Colocviu cu
participare
națională

Facultatea de
Științe și Litere,
Departamentul de
Filologie

UPM
Primăria Târgu-Mureș

35.
Simpozionul naţional
Etică şi comunicare în mass-media
contemporană

36.

Workshop al Cercurilor ştiinţifice
studenţeşti de stilistică: Gramatică
şi poezie

7-8
decembrie
2017

8
decembrie
2017

Simpozion cu
participare
naţională

Workshop
instituţional

Facultatea de
Științe și Litere,
Departamentul de
Filologie
Facultatea de
Științe și Litere
Departamentul de
Filologie

Institutul de Studii
Multiculturale
ALPHA

Facultatea de
Ştiinţe şi Litere,
Departamentul de
Filologie

UPM
Primăria Târgu-Mureș,
Academia Română
Instituţii şcolare din jud
Mureş
(gimnaziu şi liceu)

UPM - Şcoala Doctorală de Litere,
Ştiinţe umaniste şi aplicate
Facultatea de Ştiinţe şi Litere
Departamentul de Filologie
ICSU „Gheorghe Şincai”,
Târgu-Mureş
Revista „Vatra”
UPM,
Facultatea de Litere şi Arte,
Departamentul de Filologie,
ULBS

Lector univ. dr. Eugeniu Nistor
eugeniu_nistor@yahoo.com
Lector univ. dr. Marius Pașcan
mariuspascan@ymail.com
Conf.dr. Luminiţa Chiorean
luminita.chiorean@yahoo.com
Dr. Mioara Kozak, inspector de
specialitate ISJ Mureş
Lector dr. Maria -Laura Rus
maria_laura_rus@yahoo.com
Conf.dr. Eva-Monica Szekely
Prof.dr. Iulian Boldea
iboldea@science.upm.ro
Prof.dr. Al. Cistelecan
alcistelecan@gmail.com
Prof.dr. Cornel Sigmirean
cezar_sigmirean@yahoo.com
Lector. dr. Dumitru-Mircea Buda
dumitrubuda@gmail.com
Lector univ. dr. Eugeniu Nistor
eugeniu_nistor@yahoo.com
Lector univ. dr. Marius Pașcan
mariuspascan@ymail.com
Prof.dr. Iulian Boldea
iboldea@science.upm.ro
Prof.dr. Al. Cistelecan
alcistelecan@gmail.com
Prof.dr. Cornel Sigmirean
cezar_sigmirean@yahoo.com
Lector. dr. Dumitru-Mircea Buda
dumitrubuda@gmail.com
Conf. dr. Luminiţa Chiorean
luminita.chiorean@yahoo.com
Conf. dr. Valerica Sporiş
vali_ulbs@yahoo.com
Lector dr. Maria -Laura Rus
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DEPARTAMENTUL DE ISTORIE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

Nr

Denumirea
manifestării

Data
manifestării

Caracterul
manifestării:
naţională, cu
participare
internaţională
sau
internaţională
Național

1.

2.

Noile provocări ale culturii
de securitate în context
geopolitic internațional
Concurs între licee

19-20
ianuarie
2017
Martie-mai
2017

3.

Despre politică cu …..

Lunară
2017

Națională

4.

Politica și răspândirea
paradigmelor

Martie
2017

Națională

5.

Arheologia funerară

Martie
2017

Națională

Națională

Organizator
principal entitatea
organizatoare
(Facultate,
Departament)

Parteneri

Numele responsabilului cu
organizarea manifestării
(precizarea mail-ului acestei
persoane)

Departamentul de
Istorie și Relații
Internaționale
Departamentul de
Istorie și Relații
Internaționale

Biblioteca Județeană
Mureș

Lect univ. dr. Mihaela Daciana
Boloș
bolos.mihaela@gmail.com
Lect univ. dr. Mihaela Daciana
Boloș
bolos.mihaela@gmail.com
Lect. univ. dr. Maria Dan Tătar
mervedan@yahoo.com
Lect. univ. dr. Lucian Săcălean
lsacalean@gmail.com
Lect. univ. dr. Lucian Săcălean
lsacalean@gmail.com

Departamentul de
Istorie și Relații
Internaționale
Departamentul de
Istorie și Relații
Internaționale

Departamentul de
Istorie și Relații
Internaționale

Inspectoratul Școlar
Județean

Lect univ. dr. Mihaela Daciana
Boloș
bolos.mihaela@gmail.com
Lect. univ. dr. Lucian Săcălean
lsacalean@gmail.com
Lect. univ. dr. Fabian Istvan
iuliusheide44@yahoo.com
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6.

Școala ardeleană (sec. XVIII
– XIX), punct de reper în
dezvoltarea relațiilor
culturale și diplomatice între
cultura românească și
Vatican

Aprilie
2017

Internațională

Departamentul de
Istorie și Relații
Internaționale

7.

Workshop (cu profesorii de
istorie)

Iulie 2017

Națională

Departamentul de
Istorie și Relații
Internaționale

8.

Balcanii din nou sub asediu?
Amenințarea teroristă

Mai
2017

Național

9.

Barocul și elite transilvănene

Mai
2017

Național

10.

Modern Turkey: Past,
Present, Future

Iunie 2017

Internațional

Departamentul de
Istorie și Relații
Internaționale
Departamentul de
Istorie și Relații
Internaționale
Departamentul de
Istorie și Relații
Internaționale

Pontificio Istituto Orientale

Biblioteca Județeană
Mureș

Prof. univ. dr. Cornel Sigmirean
cezar_sigmirean@yahoo.com
Lect univ. dr. Mihaela Daciana
Boloș
bolos.mihaela@gmail.com
Lect. univ. dr. Lucian Săcălean
lsacalean@gmail.com
Prof. univ. dr. Cornel Sigmirean
cezar_sigmirean@yahoo.com
Lect univ. dr. Mihaela Daciana
Boloș
bolos.mihaela@gmail.com
Lect univ. dr. Mihaela Daciana
Boloș
bolos.mihaela@gmail.com
Lect. univ. dr. Fabian Istvan
iuliusheide44@yahoo.com
Conf. univ. dr. Giordano Altarozzi
giordano.altarozzi@science.upm.ro

37

