UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD
FACULTATEA DE ŞTIINŢE UMANISTE ŞI SOCIALE
Plan de cercetare
pe perioada 2016-2020
Pe termen lung, Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale îşi propune un management performant pentru susţinerea şi promovarea cercetării ştiinţifice
care să conducă la rezultate de înaltă calitate cu vizibilitate naţională şi internaţională, la un număr ridicat de cărţi publicate la edituri de prestigiu, articole
publicate în reviste indexate, o rată ridicată a proiectelor de cercetare finanţate, precum şi mai multe colaborări cu alţi cercetători atât din ţară cât şi din
străinătate.
Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale îşi propune dezvoltarea pe următoarele direcţii: creşterea susţinerii financiare, creşterea numărului de
articole publicate, creşterea numărului de participări la conferinţe, creşterea numărului de colaborări cu centre de cercetare şi cercetători din alte universităţi,
colaborarea cu mediul economic în vederea unui transfer de cunoştinţe.
Obiective specifice:
•

Consolidarea cercetării ca bază ştiinţifică în procesul de educaţie, a colaborării şi a implicării în societate;

•

Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice pentru cercetare;

•

Contribuţii ale cadrelor didactice la consolidarea Centrului de Studii Interculturale şi Interconfesionale în scopul realizării unei activităţi de cercetare
caracterizată prin excelenţă;

•

Cooptarea celor mai buni studenţi în colectivele şi centrele de cercetare ştiinţifică;

•

Elaborarea unor proiecte pentru dotarea celor două laboratoare de cercetare, adică multimedia şi cel lingvistic cu infrastructură informatică de ultimă
generaţie;

•

Cadrele didactice, cercetătorii şi studenţii implicaţi în activitatea de cercetare ştiinţifică trebuie să fie bine pregătiţi în ceea ce priveşte normele de etică
ale cercetării ştiinţifice;

•

Creşterea vizibilităţii naţionale şi internaţionale;

•

Stimularea reală a participării cadrelor didactice la conferinţe, congrese şi simpozioane ştiinţifice;

•

Implicarea cadrelor didactice în boardurile editoriale ale unor publicaţii ştiinţifice de prestigiu;

•

Continuarea ciclurilor de conferinţe existente în vederea sporirii vizibilităţii rezultatelor cercetării ştiinţifice;

•

Susţinerea revistelor ştiinţifice a UAV (ISREIE) şi a revistei facultăţii, respectiv Journal of Humanistic and Social Studies (www.jhss.ro), care este
indexată în şapte baze de date internaţionale;

•

Extinderea şi diversificare interacţiunii cu mediul social, creşterea vizibilităţii la nivel naţional şi internaţional;

•

Promovarea interdisciplinarităţii, multidisciplinarităţii şi transdisciplinarităţii în cercetarea ştiinţifică, pentru abordarea unor proiecte complexe care să
conducă la rezolvarea problemelor sociale curente şi, în final, la îmbunătăţirea calităţii vieţii.
Principalele direcţii de cercetare în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Umaniste şi Sociale sunt în domeniul filologiei, ştiinţelor administrative, teologiei şi

ştiinţelor comunicării.

TEME DE CERCETARE
2016 – 2020

Nr.
crt.

Domeniul

Tema de cercetare

Obiective propuse

Termen

Surse
de
finanţare

Responsabil

Mod de valorificare
rezultatelor

1

Filologie

Languaqge,
paralanguage
and bodylanguage. Text and
style

Identificarea statutului social al vorbitorului prin
analizarea limbajului, paralimbajului şi limbajului
trupului. Identificarea statutului social al vorbitorului
prin prisma nivelului stilistic al limbajului său.
Identificarea cauzelor neinţelegerilor şi a unor
moduri de evitarea ale acestora. Studierea strategiilor
communicative şi de politeţe.

2017

proprii

Vizental Adriana

Suport de curs.
Publicare de articole

2018

Proprii

Vizental Adriana

Suport de curs.
Publicare de articole

Proprii

Vizental Adriana

Suport de curs.
Publicare de articole

Florica
Bodiştean

Lucrări conferinţe, carte de
autor

2

Language in interaction.
Negotiating meaning

3

Language in interaction.
Negotiating power positions

Analiza modului în care cooperează interlocutorii,
negociind poziţiile de putere. Studierea strategiilor
communicative şi de politeţe.

2019

4

Rescrierea în literatura
modernă şi postmodernă

Ilustrarea marilor direcţii ideologice – feminism,
postcolonialism, postcomunism, hermeneutici
identitare – în care se exersează rescrierea modernă
şi postmodernă
Analiza şi relaţionarea corpusului de opere
hipertextuale selectate cu textele-sursă

20162020

proprii

a

5

Predarea literaturii – un
subiect de actualitate în
învaţământul contemporan

- cercetarea posibilitatilor de predare a literaturii la
toate nivelele (scoala primara – nivel universitar
- o analiza si selecţie a celor mai eficiente metode de
predare a literaturii
- integrarea elementelor de cultura si teorie a
literaturii intr-un model holistic de predare a
literaturii
- studiul celor mai recente abordări critice

20182020

proprii

Coşer Cornelia

6

De la critica literară
traditională la ultimele
cercetari în domeniu

7

O noua abordare critică a
literaturii

8

Structuri argumentative în
discursurile profesionale

9

English
Purposes

2017

proprii

Coşer Cornelia

- propunerea unei viziuni noi asupra abordării
literaturii
- propunerea unui set de instrumente in cadrul
fenomenului de critica literara preluate de la ştiinţe
din domeniul tehnic
- Analiza unor corpusuri cuprinzând discursuri
profesionale (discursul educaţional, politic, discursul
medierii ) din punct de vedere al strategiilor
argumentative

20182020

proprii

Coşer Cornelia

20162020

Otilia Huţiu

Publicarea de articole

- Analiza diverselor tipuri de materiale academice ale
studenţilor (eseuri, articole, dizertaţii) şi analiza
contrastivă în română şi engleză cu evidenţierea
aspectelor comune şi a diferenţelor

20162020

Otilia Huţiu

Publicarea de articole

Gramatica corpusurilor

- Utilizarea programelor informatice pentru analiza
diverselor aspecte ale sintaxei engleze în corpusuri
de texte din engleza contemporană

20162020

Otilia Huţiu

Publicarea unui manual cu
exerciţii şi dificultaţi ale
sintaxei limbii engleze bazat
pe analiza corpusurilor

Opera lui Matyla Ghyka în
contextul literaturii exilului
românesc

Continuare a unei conferinţe susţinute la
Universitatea Sorbonne 8, proiectul vizează
integrarea operei marelui diplomat, scriitor şi
jurnalist în ansamblul literaturii exilului românesc.
Studiul vizează atât opera literară a scriitorului, cât şi
teoriile sale situate în domeniul filosofiei numerelor.
El este cu atât mai necesar, cu cât nu există, până
acum, nici un proiect de cercetare care să aducă în
peisajul culturii române această personalitate, extrem
de cunoscută în Franţa, Marea Britanie şi SUA, dar

2016/20
19

- din surse
proprii sau
priecte
caştigate
prin
competiţie
- din surse
proprii sau
proiecte
câştigate
prin
competiţie
- din surse
proprii sau
proiecte
câştigate
prin
competiţie
proprii

10

11

Radu Ciobotea

Publicarea unei
această temă

for

Academic

- publicarea unui volum
Teaching Literature at All
Levels
seminarii
in
cadrul
workshopurilor
pentru
profesorii de limba engleza
din judet.
- publicarea unui nou volum
(vol.III) la Critical
Approaches to the Literary
Text
- publicarea volumului 2 la
Patterns of Creativity

cărţi

pe

12

Diplomaţia
română
în
oglinda
literaturii
memorialistice

13

Jurnalismul
perioada
comuniste

14

Cuvânt şi emoţie în limba
română actuală. Limbajul
tinerilor

15

Terminologii
actuale.
Evoluţie de la termen la
cuvânt
Limbă şi teologie. Evoluţie
necesară
Paradigme culturale şi
lingvistice ale secolului XXI

16
17
18
19

exilului
în
României

Valorificarea
mitologiei
româneşti
în
creaţiile
literare
Poezia
religioasă
românească

20

Importanţa
cuvintelor
gnomice
în
creaţiile
scriitorilor români

21

Literatura interbelică între
voga si valoare
Dimensiuni
culturale
engleze
Traducători
români
ai

22
23

aproape necunoscută în România.
Identificarea şi interpretarea surselor memorialistice
provenind din arhivele diplomatice româneşti.
Domeniul nefiind studiat nici in cadrul diplomatiei,
nici un cel al literaturii, cercetarea are sansa de a
pune la dispozitia studentilor si cadrelor didactice un
material care mrita sa intre in sfera analizei de text,
cu largirea perspectivei spre comunicare si relatii
internationale.
Cercetarea completeaza domeniul literaturii exilului,
restrans, deocamdata, dar la operele anumitor
scriitori. In realitate, scriitorii romani din exil au
desfasurat o ampla activitate jurnalistica. Aceasta
poate fi redescoperita si analizata ca parte integranta
a literaturii exilului.
Elaborarea unui studiu de caz împreună cu studenţii;
Inventar lexical: cuvinte noi, împrumuturi cu
frecvenţă în mediile online, care modelează un
anumit tip de sensibilitate, specifică aşa-numitei
generaţii y
Corpus lexical

2018

proprii

Radu Ciobotea

Publicarea unei
această temă

cărţi

pe

2018/20
20

proprii

Radu Ciobotea

Publicarea unei
această temă

cărţi

pe

20162020

proprii

Conf. dr. Voica
Radu-Călugăru

Articole, studii

20162020

proprii

Conf. dr. Voica
Radu-Călugăru

Articole, studii

20162020
20162020

proprii

Conf. dr. Voica
Radu-Călugăru
Conf. dr. Voica
Radu-Călugăru

Articole, studii

în

Analiză lexico-semantică pe text religios.
Interpretări. Precizări terminologice.
Ideologia lingvistică a limbii române literare în
contextul secolului XXI şi reflexul acesteia în plan
cultural. Studiu de caz
- Identificarea şi analiza unor texte literare în care se
regăsesc mituri specifice culturii româneşti

20162018

Fonduri
proprii

Adela Drăucean

Publicarea unor studii
reviste de specialitate

- Identificarea şi analiza unor texte ale genului liric
românesc în care se regăsesc elemente religioase

20162019

Fonduri
proprii

Adela Drăucean

- Identificarea unui corpus de cuvinte gnomice în
operele unor scriitori.
- Analiza textelor, întrebuinţând grila proverbelor şi
a aforismelor.
Receptarea literaturii în presa interbelică

20162020

Fonduri
proprii

Adela Drăucean

Publicarea unor studii în
reviste de specialitate şi a
unei cărţi
Publicarea
unor
articole
conţinând
rezultatele
cercetării

2016

Paliciuc Călina

Lucrari tipărite

Prezentarea modului în care literatura româna a fost
influenţată de literatura engleză
O statistică a celor mai importanţi traducători ai

2018

Fonduri
proprii
Fonduri
proprii
Fonduri

Paliciuc Călina

Articole
în
specialitate
Articole
în

2019

proprii

Paliciuc Călina

Articole, studii

reviste

de

reviste

de

literaturii engleze

literaturii engleze

24

Literatura pentru copii

2020

25

Influenţa limbii engleze
asupra
limbajului
de
specialitate din domeniul
economic
Influenţa limbii engleze
asupra vocabularului limbii
române actuale
Îmbogăţirea vocabularului
în
limbile engleze şi
române
Gramatica
contrastiva
româno-germană
şi
germano-engleză
Metodica predarii limbilor
moderne

Prezentarea literaturii pentru copii dintr-o altă
perspectivă
-studierea influentei limbii engleze asupra termenilor
de specialitate din domeniul managementului,
marketingului, contabilităţii şi finanţelor
-studierea influentei limbii engleze
vocabularului limbii române actuale

26
27
28
29

31
32
33
34

Interferenţe
lingvistice
româno-germane
TIC si predarea limbilor
straine
Imaginea
Americii
în
literatura
de
expresie
germană
Asimilarea elementelor de
gramatică prin cântece
Analiza
comparativă
a
testelor de evaluare a
competenţelor lingvistice

35

Educatie
utopica

utopica/literatura

36

Literatura
contemporana

americana

specialitate
Paliciuc Călina

Carte

20162020

Fonduri
proprii
Autofinanţar
e

Simona Redeş

-publicarea de articole si
studii în reviste de specialitate

asupra

20162020

Autofinanţar
e

Simona Redeş

-publicarea de articole si
studii în reviste de specialitate

-studiul comparat al mijloacelor de îmbogăţire a
vocabularului în limba engleză şi în limba română

20162020

Autofinanţar
e

Simona Redeş

-publicarea de articole si
studii în reviste de specialitate

-

identificarea convergenţelor şi divergenţelor
dintre limbi

20162020

Surse proprii

Alina Ionescu

Publicarea de studii, articole
si o carte

-

realizarea de cercetari calitative si
cantitative in domeniul didacticii
identificarea strategiilor moderne de predare
si evaluare

20162020

Surse
proprii/
proiecte

Alina Ionescu

2018

Proiect

Alina Ionescu

Publicarea
de
articole/
publicarea
unei
carti/organizarea
unui
workshop
didactic
cu
profesorii din judetul Arad
Publicarea de articole

2018

Proiect

Alina Ionescu

2019

proprii

Petra-Melitta
Roşu

2017

proprii

2019

proprii

Petra-Melitta
Roşu
Petra-Melitta
Roşu

2017

proprie

Toma Sava

Studiu privind eficienta,
actualitatea si aplicabilitatea
lor tinand cont de necesitatile
si
realitatile
cotidiene
cotidiene
Publicarea de carte

2018

proprie

Toma Sava

Publicare de articol ISI

30

proprii

-

identificarea zonelor de interferenţă
lingvistică româno-germană
- familiarizarea profesorilor din invăţământul
preuniversitar cu ultimele tendinţe din
domeniul TIC
- Identificarea şi analiza unor texte literare pe această
temă

Publicarea unei carti care sa analizeze corelaţia
dintre
utopiile
clasice
şi
noile
utopii
administrative/micronaţiuni
Publicarea unor studii dedicate ultimelor tendinţe
critice
referitoare
la
interpretarea
valorii
culturale/literare ale unor autori de literatura
americana contemporana

Publicarea
de
articole/
workshop
didactic
cu
profesorii din judetul
Lucrări
Texte didactizate

37

Istoria
invatamintului
universitar romanesc
Kingsley Amis şi epoca
jazzului
Rachel Paper şi anii 1970

38
39
40

Martin
Amis&Kingsley
Amis,
două generţii literare
Middle English Literature
Canon and the Medieval
Drama
The Renaissance Dramatic
Canon

41
42
43

The Arthurian Cycle as a
Promoter of a National
Identity

44

The Verbal Group
English and Romanian

45

A Semantic Investigation
into the Use of Modal
Auxiliary Verbs
The Problem of Verbal
Inversion in Written and
Spoken English
A Research on English
Colloquial Idioms

46
47

48

49

in

Discursul
pamfletarului
Pamfil Şeicaru

Ştiinţe
administrative

Deciziile interpretative ale
Curţii Constituţionale versus
separaţia puterilor în stat

Continuare cercetării dedicate istoriei învăţământului
românesc modern universitar
Publicarea unor studii care prezintă influenţele
jazzului în viaţa scriitorului
Publicarea unor studii care să prezinte caracteristicile
anilor 1970 regăsite in roman
Publicarea unei cărţi care să prezinte asemănările şi
deosebirile dintre cei doi scriitori privind operele lor
literare
- studiul literaturii medievale engleze, cu precădere a
dramaturgiei, pentru a stabili direcţiile şi atitudinile
caracteristice epocii
- analiza perioadei dramaturgice alese şi identificarea
elementelor constitutive ale unui canon literar
renascentist
- analiza textelor de limbă engleză asupra
subiectului, precum şi a traducerilor din alte limbi în
aceeaşi perioadă şi fundamentarea rolului acestora în
formarea unei conştiinţe naţionale
- valorificarea studiilor doctorale printr-o abordare
didactică a problemelor de contrastivitate în studiul
celor două limbi
- abordarea semantică a verbelor modale şi a
dificultăţilor pe care acestea le ridică pentru
vorbitorii de limba română
- analiza şi identificarea unor tipare ale inversiunii
verbale în limba engleză cu scop didactic
- identificarea unui corpus de expresii idiomatice,
studiul frecvenţei acestora în vorbirea, în presa şi
literatura contemporană, cu implicaţii asupra
nivelului standard de limbă propus în şcoli
*Structurarea şi editarea unei antologii a pamfletului
şeicarian

-efectuarea
unui
studiu
asupra
deciziilor
interpretative ale CC pronunţate în perioada 2010-la
zi
-locul şi importanţa acestor decizii în Drept
-riscurile asumate de CC în raport cu prevederile
Constituţiei RO

2019

proprie

Toma Sava

Publicarea de carte

2018

Fonduri
proprii
Fonduri
proprii
Fonduri
proprii

Şopţ-Belei
Manuela Odeta
Şopţ-Belei
Manuela Odeta
Şopţ-Belei
Manuela Odeta

Articole
în reviste
specialitate
Articole
în reviste
specialitate
Publicare de carte

20162017

Fonduri
proprii

lect. dr. Claudiu
Margan

20182019

Fonduri
proprii

lect. dr. Claudiu
Margan

- participare la conferinţe
- publicarea a două studii în
volume de specialitate
- publicarea unui volum –
suport curs

2020

Fonduri
proprii

lect. dr. Claudiu
Margan

- participare la conferinţe
- publicarea unor studii

2016

Fonduri
proprii

lect. dr. Manuela
Margan

publicarea unui volum

2017 –
2018

Fonduri
proprii

lect. dr. Manuela
Margan

publicarea unui volum şi a
unor studii

2019

Fonduri
proprii

lect. dr. Manuela
Margan

participare la conferinţe şi
publicarea unor studii

2020

Fonduri
proprii

lect. dr. Manuela
Margan

publicarea unor studii/volum

2019

Proiect

Andrei Ando

20162020

proprii

Prof univ Lidia
Barac

Publicarea de articole în
reviste cotate, organizarea
unei conferinţe de specialitate
şi editarea unei cărţi, emisiuni
TV
Publicare volum carte

2019
2020

de
de

50
51
52
53
54

Ştefan Cicio Pop – un om al
vremurilor sale
Ştefan
Cicio
Pop
la
conferinţele Uniunii
Interparlamentare
Procesele
verbale
ale
Consiliului
Dirigent
al
Transilvaniei
Evoluţii ale organizării
administrative în statele
Uniunii Europene.
Aquis comunitar,instituţii şi
politicile U.E.

-efectele acestor decizii şi impactul lor asupra
principiului separaţiei puterilor în stat
Restituirea personalităţii lui Ştefan Cicio Pop
Cununoaşterea activităţii depuse de Ştefan Cicio Pop
în organismele europene

31.12.
2016
31.12.
2017

proprii

Cunoaşterea tematicii şedinţelor Consiliului Dirigent
(1918-1920)

31.12
.2018

proprii

Pădurean
Corneliu

Publicarea unei ediţii critice a
documentelor

Realizarea unui studiu comparativ
organizarea administrativă a Europei.

despre

31.12.
2020

Proiect

Pădurean
Corneliu

Publicarea unei cărţi

Elaborarea unui curs complet cuprinzând aquisul
comunitar,instituţiile Uniunii Europene si politicile
europene.

31.07.
2017

Finanţare
proprie

Petru Tărchila

Publicarea
unei
lucrări
ştiinţifice privind Aquissul
comunitar,instituţiile
şi
politicile U.E. la o editură
recunoscută
Publicarea
unei
lucrări
ştiinţifice care să trateze
instituţia
juridică
a
contractului din dreptul privat
românesc,la o editură cotată
ARACIS.
Publicarea
unei
lucrări
ştiinţifice care să trateze
instituţia
juridică
a
contractului din dreptul public
şi dreptul privat românesc,la o
editură cotată ARACIS.
Publicarea
unei
lucrări
ştiinţifice care să trateze
instituţia juridică a dreptului
alimentar european şi a celui
românesc în domeniu,la o
editură editată ARACIS.
Publicarea studiului realizat

proprii

Pădurean
Corneliu
Pădurean
Corneliu

Pubicarea într- revistă de
specialitate

55

Contractele comerciale şi
contractele civile din dreptul
privat românesc

Elaborarea unui curs care să dezvolte instituţia
juridică
a
contractului
,asemănările
şi
deosebiriledintre contractele celor două ramuri ale
dreptului privat românesc.

31.07.
2018

Finanţare
proprie

Petru Tărchilă

56

Contractele
românesc

dreptul

Tratarea instituţiei juridice a contractului aparţinând
dreptului public şi a contractului aparţinând dreptului
privat românesc ,cu asemănările , deosebirile şi
particularităţile ce le caracterizează.

31.12.
2019

Finanţare
proprie

Petru Tărchilă

57

Dreptul alimentar românesc,
instituţiile
publice
din
domeniul
alimentar
şi
legislaţia în domeniu.

31.07.
2010

Finanţare
proprie

Petru Tărchilă

58

Alegerea
publice locale

Armonizarea legislativă în domeniul alimentar
românesc şi a celei europene, tratarea principalelor
instituţii abilitate cu controlul respectării legislaţiei
în domeniu şi sancţionarea contravenţională şi penală
a celor care nu respectă prevederile juridice în
domeniu.
Valorificarea reglementarilor legale in baza cărora
sunt organizate alegerile locale.

2017

Lect, dr Iovanas
Eugenia

59

Contenciosul administrativ
in actualitate.

Studiu comparat
administrativ.

contenciosului

2018

60

Repere

Valorificarea

în

2019

Surse
de
finantare
proprii
Surse
de
finantare
proprii.
Surse
de

din

autorităţilor

conceptuale

ale

al

institutiti

jurisprudenţei

materia

Publicarea monografiei

Lect. dr..
Eugenia Iovanas

Publicarea temei de cercetare.

Lect.dr Eugenia

Publicare

volum

Spete

Răspunderii administrative
si ale
Răspunderii
contravenţionale
Principiul,libertăţii
contractelor comerciale în
Noul Cod Civil
Serviciile publice şi rolul lor
în dezvoltarea locală
Structura sistemului de
pensii din România
Răspunderea juridică faţă de
mediu
Regimul
matrimonial
primar.

61
62
63
64
65
66

Regimul matrimonial al
comunitatii
ledgale
de
bunuri.
Contractele din dreptul
românesc

67

68

69

Teologie

Mesianismul
Testament

în

contravenţională

finantare
proprii

Iovanas

contraventionale.

Servicii de pregătire şi acces pentru studenţii în
programul de licenţă şi masterat

30-122017

proprii

Lect.Univ.dr
Micle Ioan

Publicarea în reviste
specialitate indexate BDI

Servicii de pregătire profesională pentru persoanele
angajate în sistemul public
Servicii de pregătire şi acces pentru studenţii în
programul de licenţă şi masterat
Servicii de pregătire şi acces pentru studenţii în
programul de licenţă şi masterat
Elaborarea unui studiu complet cuprinzând
regimurile matrimoniale reglementate de Noul Cod
civil.
Elaborarea unui studiu complet cuprinzand istoria
comunitatii de bunuri in legislatia romaneasca si
europeana .
Tratarea instituţiei juridice a contractului aparţinând
dreptului public.

30 03
2018
25-05 2016
30 12
2019
31.07.
2017

proprii

Lect.Univ.dr,
Micle Ioan
Lect.Univ.dr.
Micle Ioan
Lect.Univ.dr.
Micle Ioan
Mron Popescu

Articol,în.cadrul
manifestărilor ştiinţifice
publicarea în cărţi

31.07.
2018

Finanţare
proprie

Miron Popescu

Publicarea de articole.

31.12.
2020

Finanţare
proprie

Miron Popescu

Publicarea
unei
lucrări
ştiinţifice care să trateze
instituţia
juridică
a
contractului
din
dreptul
public,
la
o
editură
recunoscută.
−
Publicarea în reviste
de specialitate din ţară şi din
străinătate a unor articole
referitoare
la
evoluţia
conceptului
de
„Mesia”
văzute în cărţile Vechiului
Testament.
−
Realizarea
în
următorii ani
de către
studenţii de la Teologie
Penticostală-Didactică a unor
teme de licenţă pe această
temă.

proprii
proprii
Finanţare
proprie

Vechiul

−
Analiza conceptului mesianic întâlnit în
cărţile Vechiului Testament şi în literatura
Iudaismului Timpuriu
−
Persoana lui Isus Hristos văzută în cărţile
Vechiului Testament
−
Profeţia ca mijloc de comunicare a
mesajului mesianic în Vechiul Testament

01.10.
2016 –
01.10.
2018

Proprii

Handaric Mihai

Interpretarea Scripturii în
Postmodernism

−
Analiza metodelor hermeneutice folosite în
interpretarea
Vechiului
Testament
în
Postmodernism

01.10.
2016 –
01.10.

Proprii

Handaric Mihai

Publicarea în reviste
specialitate indexate BDI
Pubicarea de articole.

de

de

- Cercetarea se va concretiza
prin realizarea unor articole
publicate în diferite reviste de

70

Istoria bisericii de-a lungul
timpului

−
Evaluarea teologilor reprezentativi în
interpretarea Vechiului Testament din această
perioadă
−
Aplicarea textului biblic în context
postmodern
−
Studierea evenimentelor reprezentative ale
istoriei Bisericii
−
Reevaluarea anumitor perioade importante
ale istoriei creştinismului
−
Analiza Reformei Protestante din Secolul
XVI, după cinci sute de ani de la marele eveniment
(1517-2017)

2018

01.10.
2016 –
01.10.
2017

specialitate.
- Prelegeri pe tema respectivă
vor fi susţinute la seminarii şi
conferinţe.
Surse proprii
Sponsorizari
externe
pentru
realizarea
obiectivelor

Handaric Mihai
Constantineanu
Corneliu
Riviş Tipei Iosif

- Realizarea unui volum de
istoria bisericii.
Organizarea
unor
evenimente
speciale
–
simpozioane,
cu
ocazia
împlinirii a cinci sute de ani
de la declanşarea Reformei
Protestante.
- Editarea unui volum cu
ocazia acestui eveniment
−
Realizarea
unor
articole care vor fi publicate
în reviste de specialitate
−
Participarea
cu
prelegeri pe această temă la
conferinţe
şi
seminarii
organizate
în
cadrul
Facultăţii
de
Ştiinţe
Umaniste din cadrul UAV
Arad
Editarea unui volum
- Publicarea unei monografii
- Publicarea a cel puţin două
articole
ştiinţifice
de
specialitate

71

Soteriologia din perspectiva
Vechiului Testament

−
Ilustrarea soteriologiei în Cărţile lui Moise
(Genesa, Exod, Levitic, Numeri, Deuteronomul)
−
Creaţia, Căderea şi Răscumpărarea din
Vechiul Testament văzute în lumina Noului
Testament.
−
Importanţa Legii morale din Vechiul
Testament în salvarea umană

01.10.
2018 –
01.10.
2020

Surse proprii

Handaric Mihai

72

„Gospel as Public Truth:
Biblical Contributions to a
Public Theology for Human
Flourishing”

20162019

Langham
Scholars
International
, UK, USA

Prof.
dr.
Corneliu
Constantineanu

73

„Central
and
European
Commentary”

20162021

Langham
Literature,
UK

Prof.
dr.
Corneliu
Constantineanu

- Publicarea unui volum unic,
comprehensiv cu interpret.
tuturor cărţilor Bibliei
- Prezentarea volumului şi a
muncii echipei editoriale şi de
cercetare în diferite ţări din
Europe Centrală şi de Est

74

“Mission in Central and
Eastern Europe: Realities,

- Cercetarea literaturii de specialitate în acest
domeniu relativ nou de cercetare
- Scrierea unei monografii pe acest subiect de
cercetare
- Scrierea a cel puţin două articole de specialitate in
acest domeniu de studiu
- Selectarea unei echipe de editori şi cercetători
internaţionali (CEE)
- Stabilirea unui cadru contextaul hermeneutic
specific zonei de cercetare
- Cercetarea si scrierea unor comentarii biblice pe
anumite cărţi ale NT
- Ca editor general coordonarea întregii echipe de
editori şi cercetători, asigurarea calităţii proiectului
- Selectarea unei echipe de editori şi cercetători
internaţionali care să contribuie la un volum pe

20152017

Regnum
Books

Prof.
Corneliu

- Publicarea unui volum cu
acelasi titlu, Mission in

Eastern
Bible

dr.

Perspectives, Trends”

misiune creştină în această zonă geografică a
Europei
- Ca prim-editor, coordonarea întregii echipe si
asigurarea calităţii proiectului

75

“Public Theology: Christian
Faith and Public Square in
Central
and
Eastern
Europe,”

- Cercetarea acestei teme de actualitate în contextul
- Scrierea unui articol/capitol pe acest subiect

76

Dezvoltarea bisericii in
perioada Noului Testament

77
Conceptul de slujire in viata
lui Isus Hristos
78
Provocarea evanghelizarii in
postmodernism
Rolul teologiei in miscarea
penticostala din Romania

79

80

Raportul dintre teologie si
spiritualitate in Biserica
Penticostala

81

Inchinarea in cadrul miscarii
penticostale si tensiune
dintre conservatorism si
liberalism

82
83
84

Ştiinţe
ale
comunicării

Partide, comunicare politică
şi alegeri în Aradul postcomunist
Cenzura
în
perioada
interbelică. Studii asupra
presei locale
Dialogul
inter-cultural,
naţionalism, relaţii interetnice

International
Oxford, UK

Constantineanu

20162017

Regnum
Books
International
Oxford, UK

Prof.
dr.
Corneliu
Constantineanu

Studiu de caz pe dezvoltarea bisericii în scrierile NT

20162020

proprii

Studiu de caz pe momentele de slujire din viaţa
Domnului ISUS

20162020

proprii

Lect.
Univ.
dr.Iosif
Riviş
Tipei
Lect. Univ. dr.
Iosif Riviş Tipei

O analiză a curentelor religioase în postmodernism şi
posibilitatea de extindere a creştinismului prin
evanghelizare
Inceputurile miscarii penticostale din
Romania
Diferente de cultura si intelegere
Mediul urban sau rural
Intelegerea clara a termenului spiritualitate
in cadrul diferitelor grupuri de crestini
Baza teologica pentru fiecare persoana care
se pretinde a fi religioasa
Inchinarea in Vechiul Testament
Inchinarea in Noul Testament
Principii si conditii ale inchinarii biblice
Punctul de conflict: din cauza culturii sau
din cauza lipsei de cunostinte biblice
Redactarea unei cărţi

20162020

proprii

Lec. univ. dr.
Iosif Riviş tipei

Publicarea unei cărţi

20162017

proprii

Publicare
carte,
reviste,
seminarii, simpozioane etc.

20162017

proprii

20162017

proprii

Lect. Univ. Dr.
Demean
Dumulesc
Mircea
Lect. Univ. Dr.
Demean
Dumulesc
Mircea
Lect. Univ. Dr.
Demean
Dumulesc
Mircea

Octomb
rie 2016

Proprii

Flavius Ghender

Publicarea cărţii

Pregătirea unor articole

Noiemb
rie 2016

Proprii

Flavius Ghender

Publicarea unor articole în
reviste BDI, ISI

Pregătirea unor articole

Noiemb
rie 2016

Proprii

Flavius Ghender

Publicarea unor articole în
rreviste BDI, ISI

Central and Eastern Europe:
Realities,
Perspectives,
Trends, la Regnum Books
International, Oxford, in seria
Edinburgh Centenary Series.
- Publicarea acestui studiu ca
si un capitol, de unic autor, in
volumul Mission in Central
and
Eastern
Europe:
Realities,
Perspectives,
Trends
Publicarea unei cărţi
Publicarea unei cărţi

Publicare
carte,
reviste,
seminarii, simpozioane etc.
Publicare
carte,
reviste,
seminarii, simpozioane etc.

85

Realizarea unor materiale
didactice
Identitatea
naţională
a
românilor
din
Arad
reflectată în presa scrisă
Etica presei în Era digitală

Suport de curs pentru presa şi politica în democraţie;
Jurnalism Politic
Editarea unei cărţi

Noiemb
rie 2016
Noiemb
rie 2017

Proprii

Flavius Ghender

Proprii

Flavius Ghender

Cercetarea se va axa pe analiza de context, studiul
de caz şi compararea datelor din mass-media
româneşti, în vederea publicării volumului Păcatele
presei româneşti. Îndreptar de fapte rele.

2016

Proiect
stiintific
editorial

Prof.univ.Dr.
Brânduşa
Armanca

volumul
Păcatele presei româneşti.
Îndreptar de fapte rele
la Editura Curtea Veche
Bucuresti

88

Influence of corruption on
media business and on
journalism status

Lucrare prezentata la Conferinta CEECOM Tartu,
Estonia

15-18
iunie
2016

Conferinta

Prof.univ.Dr.
Brânduşa
Armanca

Publicare in Central European
Journal of Communication
Noiembrie 2016

89

”Societatea pluralistă- Rolul
mass-mediei in Germania“

Tur de informare asupra situatiei presei din
Germania si asupra invatamantului academic in
domeniul stiintelor comunicarii

1-7 mai
2016

Prof.univ.Dr.
Brânduşa
Armanca

Articole publicate in presa
http://www.tvrplus.ro//editieeditia-de-vest-444520
http://revista22.ro/70253690/
presa-puterea-a-patra-sau-acincea.html
http://www.justitiecurata.ro/o
amenii-se-uita-la-televizor-sirareori-au-imbold-sa-treacala-actiune-civica-impotrivacoruptiei-interviu-cujurnalistul-robert-schwartzde-la-radio-deutsche-welle/

90

Media culpa

Rubrica saptamanala de critica media in
revista 22 si pe platforma contributors.ro a portalului
HotNews

Articole de
specialitate

Prof.univ.Dr.
Brânduşa
Armanca

www.revista22.ro
www.contributors.ro

91

Povestile Dalnicului scrise
de jurnalisti.
Coordonarea unui grup de
jurnalisti intr-un demers de
istorie orala
Comunicarea în campania
electorală la alegerile locale,
Arad, iunie, 2016.

Recuperarea istoriei locale din Dalnic, satul natal al
lui Gh.Doja

Saptam.
din
2011
pana in
prezent
Sept.
2015dec.
2016

Reportaje si
interviuri

Prof.univ.Dr.
Brânduşa
Armanca

Coordonare volum
Istorii nespuse din satul lui
Doja. Reporteri in secuime

20162020

Surse proprii

Conf.univ.dr.
Carmen Neamţu

Conferinţă/studiu

86
87

92

Stabiliarea strategiilor de comunicare pentru
partidele importante şi analiza ofertei publicitare dea lungul campaniei.

Publicarea unui suport de curs
on-line
Publicarea cărţii

93

Purtătorul de cuvânt şi rolul
său în comunicarea
instituţională.

Rolul purtătorului de cuvânt, funcţiile sale, cu
exemple semnificative din zona institutiilor
administrative din Arad. Greşeli fundamentale şi
soluţionarea situaţiilor de criză (vezi acuzaţiile de
mită din cadrul Consiliului Judeţean Arad, 2016,
arestarea preşedintelui CJA etc.)

20162020

Surse proprii

Conf.univ.dr.
Carmen Neamţu

Conferinţă/studiu

94

Senzaţionalul în presa
scrisă.

20162020

Surse proprii

Conf.univ.dr.
Carmen Neamţu

Conferinţă/studiu

95

Capcane ale interviului.

Urmăresc evoluţia presei scrise şi a noţiunii de
senzaţional. Cum apare şi e reflectat în tabloidele
româneşti, de la “Evenimentul Zilei” şi până la “CanCan” şi “Libertatea”. Analiza discursului va delimita
nivelul iconic (fotografii, imagini şoc, grafica
articolelor şi a titlurilor) şi nivelul lexical.
(terminologia uzitată, sintaxa frazei în ştirile
alternative redactate etc.)
Prelegere la Conferinţa Internatională Globalization,
Intercultural Dialogue and National
Identity (GIDNI - 3), organizată de Institutul de
Studii Multiculturale Alpha, in parteneriat
cu Universitatea "Petru Maior" din Tirgu
Mureş şi Institutul de cercetări socio-umane
"Gheorghe Şincai" al Academiei Române, 19-20
mai 2016, Târgu Mureş.

Mai
2016

Surse proprii

Conf.univ.dr.
Carmen Neamţu

Prelegere conferinţă

96

Discursul politic românesc
şi structurile poligramelor în
comunicarea publică

2016/20
17

Radu
CIOBOTEA

Publicarea unor articole de
analiză
în
presa
de
specialitate

97

România comunistă văzută
de jurnaliştii francezi

2017/20
18

Radu
CIOBOTEA

Publicarea unor articole de
analiză
în
presa
de
specialitate

Conceptul de poligramă, creat de istoricul Vlad
Georgescu, are o bună justificare în comunicarea
politică, dar nu a fost dezvoltat până în prezent.
Singura abordare a comunicării publice din această
perspectivă îi aparţine lui Radu Carp, care a scris un
volum publicat în 2015. Pornind de la cele două
lucrări poate fi luată în considerare studierea
documentelor politice româneşti, făcute publice prin
mass-media. Un astfel de studiu poate dezvălui
valoarea sau incoerenţa multor gesturi politice
făcute, sau promise, de parlamente şi guvernări
succesive de după decembrie 1989.
Proiectul este continuarea, în spaţiul analizei, a unei
teme de cercetare anterioare, desfăşurate la Paris.
Dacă acela a vizat identificarea textelor

98

Activitatea parlamentară a
lui Pamfil Şeicaru

99

Ilustraţia – instrument de
dublare
a
mesajului
publicistic,
la
Pamfil
Şeicaru

Decan,
Conf.univ.dr. Otilia Huţiu

semnificative despre România şi adunarea lor într-o
antologie, actualul proiect are în vedere studierea
presei franceze referitoare la ţara noastră prin grila
valorilor democratice şi jurnalistice. Cantitatea de
adevăr, atitudinea faţă de anumite evenimente,
modul de redactare a textelor va aduce în atenţie
modul de înţelegere şi interpretare, de către presa
franceză, a unei jumătăţi de secol de istorie
românească.
*Analizarea contextului social-politic al activităţii
parlamentare a lui Pamfil Şeicaru
*Analizarea discursului politic al lui Pamfil Şeicaru
*Analizarea ilustraţiilor care însoţesc articolele de
fond ale lui Pamfil Şeicaru
*Analizarea activităţii în presa periodică şi
săptămânală şeicariană a lui Nicolae Tonitza şi A.
Dragoş

2017

Proiect

Andrei Ando

2018

Proiect

Andrei Ando

Publicarea de articole în
reviste cotate, organizarea
unei conferinţe de specialitate
şi editarea unei cărţi, emisiuni
TV
Publicarea de articole în
reviste cotate, organizarea
unei conferinţe de specialitate
şi editarea unei cărţi, emisiuni
TV

Director departament,
Lect. univ. dr. Simona Redeş

