
ORAR ȘCOALA DOCTORALĂ LITERE – LITERATURĂ și STUDII CULTURALE 

Semestrul II, 2022-2023 

 

Disciplina Probleme generale de documentare și organizare în cercetarea literară și culturală – 
prof. dr. Andrei Cornea, curs săptămânal, intervalul 14.00-16.00 (Sala de Consiliu) 

Disciplina Studiile literare și culturale: abordări interdisciplinare – prelegerile săptămânale din 
intervalul 16.00-18.00 (Sala de Consiliu) 

Disciplina Perspective în metodologia cercetării literare și culturale – curs în domeniul tezei, la 
alegerea doctorandului  

 

PROGRAMUL CURSURILOR DIN INTERVALUL 16.00-18.00 (SALA DE CONSILIU) 

24 februarie 2023 – prof. dr. Caius Dobrescu (Teoria literaturii/Istorie intelectuală, Litere, UB): 
„Polemologia culturală. Războiul, imaginarul conflictual și literatura” 

3 martie – conf. dr. habil. Alexandra Vrânceanu (Literatură comparată/Studii românești, Litere, 
UB): „De la canon național la literatura transnațională: poliglosia scriitorilor români” 

10 martie – conf. dr. Lorin Niculae (Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, 
București): „De la context la obiect: metafore ale arhitecturii” 

17 martie – prof. dr. Nicolae Constantinescu (Etnologie și folclor, Litere UB): „Folclorul literar 
(literatura populară) - orientări actuale: perspectiva antropologică” 

24 martie – conf. dr. Laura Sitaru (Limbă și literatură arabă/Istoria ideilor, Limbi și Literaturi 
Străine, UB): „Rolul străinului în formarea identității arabe: o privire diacronică” 

31 martie – prof. dr. Rodica Zafiu (Lingvistică - poetică, stilistică, pragmatică, Litere, UB): 
„Cine spune povestea? Construcția lingvistică a subiectivității și efectele ei literare” 

7 aprilie – prof. dr. Elena Tîrziman (Biblioteconomie și Știința informării, Litere, UB): 
„Patrimoniul documentar național: aspecte privind constituirea, conservarea și valorificarea 
acestuia” 

13 aprilie – 23 aprilie: vacanță 
28 aprilie – prof. dr. Mircea Regneală (Biblioteconomie și Știința informării, Litere, UB): 
„Cultura informației și strategii de acces licit la informația științifică” 

5 mai – prof. dr. Alexandra Crăciun (Studii culturale/Comunicare, Litere, UB): „Privire și 
memorie. Ochiul Medusei” 

12 mai – prof. dr. Mircea Vasilescu (Literatură română/Studii media, Litere, UB): „Cum circulă 
ideile. De la marii autori la meme” 



19-20 mai – Colocviul Școlii doctorale 2023 
26 mai – prof. dr. Călin Andrei Mihăilescu (Teoria literaturii/Literatură comparată, University of 
Western Ontario, Canada): „Șantajul plastic în studiile literare” 

9 iunie – conf. dr. Cristina Bogdan (Antropologie culturală/Istoria mentalităților, Litere, UB): 
„Înscrierea noastră în timp: vârstele vieții în literatură și iconografie”  

 

CURS ÎN DOMENIUL TEZEI, LA ALEGEREA DOCTORANDULUI  

Fiecare doctorand/ă își va alege un curs de nivel masteral în domeniul tezei, din Curriculum-ul 
de la facultățile de Litere/Limbi și literaturi străine/Istorie/Filosofie/Psihologie/Pedagogie etc. 
Doctoranzii vor alege cursul de comun acord cu îndrumătorul de doctorat.  

 


