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Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova are o îndelungată tradiţie în cercetarea 
ştiinţifică nu doar a cadrelor didactice, ci şi a studenţilor, prin participarea şi obţinerea de 
premii la colocvii naţionale studenţeşti deja consacrate (Colocviul Național Studențesc "Mihai 
Eminescu", Iaşi, Colocviul Național Universitar de Literatură Română Contemporană, Braşov, 
Colocviul naţional studenţesc Best Letters Colloquia, Bucureşti). 

Simpozionul pe care îl propunem, aflat la a cincea ediţie, se doreşte un loc şi un timp al 
dialogului, al dezbaterii, al unui schimb de idei tinere şi novatoare între studenţii facultăţii 
noastre şi cei din alte centre universitare. Se urmăreşte o extindere şi o intensificare a activităţii 
de cercetare studenţeşti, corelată cu programele de licenţă şi de masterat, astfel că simpozionul 
nu va impune o anumită temă. 

Simpozionul Beyond Language va avea loc în ziua de 3 decembrie 2021 şi va 
cuprinde următoarele secţiuni: 
• studii literare 
• studii de lingvistică 
• ştiinţe ale comunicării (comunicare şi relaţii publice, jurnalism) 
• ştiinţe ale educaţiei 
• studii culturale 

Comunicările pot fi susţinute în limbile: română, engleză, franceză. 
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Comitetul ştiinţific al simpozionului acordă premii fiecărei secţiuni în parte. 
Lucrările premiate vor fi publicate în volum la Editura Universitaria Craiova. 

 

 
Până la data de 14 noiembrie 2021, vă rugăm să ne trimiteţi: 

• titlul comunicării, un rezumat (15-20 de rânduri), 3-5 cuvinte cheie şi o minibibliografie 
• numele şi datele de contact (facultate, universitate, email, telefon) ale studenţilor 
participanţi (în formularul de înscriere ataşat) 

 

Informaţiile de mai sus vor fi trimise la adresa: simpostud@gmail.com 
 

Textele in extenso vor fi trimise, la aceeaşi adresă, până la data de 28 noiembrie 2021. 
 

Comitetul științific, Beyond Language, ediția a V-a: 
● Gabriela Gheorghișor, lector dr. – Studii literare (limba română) 
● Gabriel Nedelea, lector dr. - Studii culturale (limba română) 
● Cristina Radu-Golea, lector dr. - Studii de lingvistică (limba română) 
● Elena Butoescu, lector dr. - Studii literare, Studii culturale (lb. engleză) 
● Andreea Bratu, lector dr. - Studii de lingvistică (lb. engleză) 
● Valentina Rădulescu, lector dr. - Studii literare (lb. franceză) 
● Monica Iovănescu, lector dr. - Studii de lingvistică (lb. franceză) 
● Davian Vlad, lector dr. - Științe ale comunicării ( jurnalism) 
● Dana Osiac, lector dr. - Științe ale comunicării (comunicare și relații publice) 
● Aida Stoian, lector dr. - Științe ale educației 

 

Coordonator: 
Melitta Szathmary, conf. dr., Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova  
(e-mail: mszathmary8@gmail.com, tel. 0745 540750) 
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