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Facultatea de Litere
Misiune
În concordanţă cu misiunea Universităţii, prezentată în „Carta Universităţii din Piteşti” şi cu solicitările
actuale de pe piaţa forţei de muncă regionale şi naţionale, Facultatea de Litere îşi corelează misiunea didactică şi
de cercetare ştiinţifică astfel:
• Formarea, calificarea şi specializarea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor proprii astfel încât să fie
adaptaţi exigenţelor ştiinţei şi societăţii contemporane;
• Ridicarea nivelului calificărilor ştiinţifice prin afirmarea performanţelor ştiintifice ale membrilor
comunităţii academice în cadrul comunităţii ştiinţifice transnationale şi cooperării internaţionale;
• Promovarea spiritului de liber examen, a gândirii critice, achiziţionarea, înnoirea şi perfecţionarea
cunoştinţelor;
• Participarea ştiinţei şi culturii româneşti la dezvoltarea ştiinţei şi culturii universale;
• Afirmarea identităţii culturii naţionale şi participarea la procesul de integrare europeană;
• Oferirea de servicii sociale şi culturale membrilor comunităţii academice, precum şi celor din afara ei, prin
difuzarea valorilor culturale, ştiinţifice, prin realizarea echilibrului necesar între cultura umanistă şi cea
ştiinţifică etc.

Organizarea activităţilor de cercetare ştiinţifică
Domenii:
a) Lingvistică;
b) Comunicare;
c) Didactică.
Direcţii specifice:











Literatura contemporană de expresie engleză
Literaturi şi culturi ale spaţiului anglofon
Studii de Americanistică
Studii Culturale Britanice
Poetica discursului modern şi postmodern
Studii postmoderne
Traductologie – Teoria Traducerii şi Limbaje de Specialitate
Semiotică
Discursul poetic/ discursul narativ/discursul dramatic: construcţie teoretică şi interpretare
Gramatica imanentă a limbii şi modelizarea

Studii doctorale
Facultatea de Litere e acreditată să organizeze tipul de doctorat ştiinţific pentru domeniul fundamental
Ştiinţe Umaniste, cu domeniul specific Filologie (Limba română, Literatura română, Literatura franceză,
Filologie clasică). Doctoratul în filologie conferă absolventului următoarele competenţe:
- înţelegerea în profunzime a domeniului de studiu;
- utilizarea metodelelor de cercetare asociate domeniului;
- conceperea şi implementarea unui proiect de cercetare în domeniu;
- să contribuie la progresul cunoaşterii prin cercetare originală, validată prin publicaţii ştiinţifice;
- să contribuie la promovarea dezvoltării sociale şi culturale în contextul unei societăţi şi economii
bazate pe cunoaştere.
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A. CENTRUL DE STUDII LITERARE, LINGVISTICE ŞI DIDACTICE CONTEMPORANE (CSLLDC)
Structura
Art. 1. Centrul de Studii Literare, Lingvistice şi Didactice Contemporane (CSLLDC) se constituie ca entitate de
cercetare în cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii de Stat din Piteşti. Centrul are sediul în Piteşti, str.
Gheorghe Doja nr. 41, tel./fax +40 248 222 890.
Art. 2. Centrul are ca obiect de activitate desfăşurarea de activităţi de cercetare fundamentală, teoretică şi
aplicativă, în domeniul literaturii, lingvisticii şi didacticii contemporane.
Art. 3. Centrul este organizat pe structura catedrelor din Facultatea de Litere, în conformitate cu Legea
învăţământului nr. 84/1995 (republicată), Legea nr. 128/1997 privind Statutul cadrelor didactice, H.G. 676/
28.06.2007, publicată în M.O. 481/18.07.2007.
Art. 4. Centrul este organizat ca structură fără personalitate juridică, având autonomie în cumularea şi folosirea
resurselor, în elaborarea şi realizarea planului de activitate. Centrul are buget de venituri şi cheltuieli propriu.
Art. 5. Centrul va funcţiona pe o perioadă de timp nedeterminată.
Resursa umană
Cadre didactice:
1. Prof. univ. dr. Alexandrina Mustăţea, Catedra de Limbi Romanice
2. Prof. univ. dr. Mircea Bârsilă, Catedra de Limba şi Literatura Română
3. Prof. univ. dr. Procopie Clonţea, Catedra de Limba şi Literatura Engleză
4. Prof. univ. dr. Ştefan Găitănaru, Catedra de Limba şi Literatura Română
5. Prof. univ. dr. Nicolae Oprea, Catedra de Limba şi Literatura Română
6. Conf. univ. dr. Corina - Amelia Georgescu, Catedra de Limbi Romanice
7. Conf. univ. dr. Constantin Manea, Catedra de Stiinţe Umaniste
8. Conf. univ. dr. Mihaela Mitu, Catedra de Limbi Romanice
9. Conf. univ. dr. Gabriel Pârvan, Catedra de Limbi Romanice
Doctoranzi :
10. Asist. univ. drd. Silvia-Adriana Apostol, Catedra de Limbi Romanice
11. Loredana Bloju, doctorand
12. Oana- Andreea Tănase, doctorand
Masteranzi:
13.Mihaela Mihăiţă (Literatura română modernă şi contemporană)
14. Marin Daniela (Studii literare franceze)
15. Dragomir Laura (Structura limbii române actuale)
Obiective
Art. 6. Obiectivul general al CSLLDC este ridicarea standardelor de calitate a cercetării ştiinţifice în domeniul
filologic şi didactic din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii din Piteşti şi integrarea acesteia în circuitul
european.
Art. 7. Obiectivele specifice ale centrului vizează obţinerea de performanţe în cercetarea ştiinţifică în
următoarele domenii: • literatură; • lingvistică; • didactica ariei curriculare Limbă şi comunicare.
Art. 8. Obiectivele operaţionale ale activităţii Centrului sunt următoarele:
• Elaborarea de programe de cercetare tematică pe subdomenii destinate următoarelor categorii din cadrul
Facultăţii de Litere: cadre didactice titulare şi associate, doctoranzi, masteranzi.
• Elaborarea de proiecte tip grant şi proiecte de cercetare în vederea participării la competiţiile de finanţare
naţionale si internaţionale;
• Promovarea centrului în direcţia integrării în aria europeană a educaţiei şi cercetării, prin afilierea la
grupuri şi asociaţii naţionale şi internaţionale de prestigiu, iniţierea de colaborări interuniversitare,
organizarea de manifestări ştiinţifice de înaltă ţinută, editarea de publicaţii proprii;
• Utilizarea, diseminarea şi valorizarea rezultatelor cercetării desfăşurate în cadrul centrului;
• Iniţierea de colaborări cu cercetători din arii conexe, în scopul dezvoltării unei cercetări interdisciplinare.
• Activităţi de consiliere şi orientare în domeniul ştiinţific destinate masteranzilor, doctoranzilor şi tinerilor
absolvenţi.
Infrastructura: laboratoare, bibliotecă, săli de lectură.
Echipamente: 36 calculatoare, 1 imprimantă, 2 videoproiectoare, 2 laptopuri, radiocasetofon cu CD, 2
televizoare, 1 videorecorder, 1 DVD player.
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Proiecte
a) Lingvistică
Nr.
crt.

Titlu proiect
Manual de
supravietuire
pragmalingvistica in
limbile romanice
Dictionnaire des
notions politiques et
sociales des pays
d’Europe centrale et
orientale

1

2

Date de
identificare
72059-CP-2-20011-ES-Lingua-L2,
2001-2003
CNRS/ UMR
7118, Nancy 2

Beneficiar
Uniunea
Europeana
Universitatea
Nancy 2 si CNRS ATILF

Director/
Responsabil
ştiinţific

Contact
(e-mail, tel.)

Conf.univ.dr.
Gabriel Pârvan

gparvan2000@yahoo.com

Henri-Claude
Grégoire
Danuta Bartol

danuta.bartol@univ-nancy2.fr

b) Comunicare
Nr.
crt.

Comunicare şi
integrare în
contextul globalizării.
Perspective româneşti
şi europene.
A multidisciplinary
approach of Canada
in the Romanian
universities / Une

1

2

approche
multidisciplinaire du
Canada dans les
universités roumaines

c)
Nr.
crt.
1

2.

Titlu proiect

Date de
identificare

Beneficiar

Director/
Responsabil
ştiinţific

Contact
(e-mail, tel.)

5/10/10/2007

Acadenia Română

Narcis Zarnescu

narciss.zarnescu@gmail.com

PRE-A7465, 2009

Guvernul Canadei

Liliana Voiculescu

lilgoilan@yahoo.com

Didactică
Titlu proiect
Apprentissage par
des professionnels
des langues d’Europe
Centrale (APLEC )
Détection de la
dyslexie et de la
dysorthographie pour
les apprenants en
échec scolaire
(DAILPT)

Date de
identificare

Beneficiar

229790-CP-12006-Lingua 2

Uniunea
Europeana

Finantare Regiunea
PACA
2007 - 75961

Fundatia Caisse
d’Epargne
Consiliul General
Alpes Maritime

3

Central Europe in
Canada: CEACS
Diaspora Project

CEACS Diaspora
Project

Central European
Association for
Canadian Studies/
Association
d'Études
Canadiennes en
Europe Centrale

5

Formare continuă şi
reconversie
profesională pentru
profesorii de limbi
străine, prin
traducere

POSDRU/19/G/1.3
/33310

AM POSDRU

Director/
Responsabil
ştiinţific

Contact
(e-mail, tel.)

Gabriela Tarabega
(Academia Romana)

tarabega@netmedia.ro

Clara Abrudeanu

clara.abrudeanu@upit.ro

Vesna Lopicic

lovevuk@bankerniter.net

Georgescu CorinaAmelia

georgescu_c@yahoo.fr
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B. CENTRUL DE STUDII MEDIEVALE ŞI PREMODERNE (CSMP)
Centrul de Studii Medievale şi Premoderne s-a constituit ca entitate de cercetare în cadrul Facultăţii de Litere
a Universităţii de Stat din Piteşti. Centrul are sediul la Facultatea de Litere, Piteşti, str. Gheorghe Doja nr. 41,
tel./fax +40 248 222 800. CSMP este organizat ca entitate fără personalitate juridică, care funcţionează sub egida
Universităţii din Piteşti, având autonomie în cumularea şi folosirea resurselor, în elaborarea şi realizarea planului
de activităţi. Centrul are buget de venituri şi cheltuieli propriu. În structura sa reuneşte cadre didactice
universitare, cercetători, doctoranzi şi studenţi masteranzi, cu preocupări ştiinţifice în domeniul fundamental
Ştiinţe umaniste.
CSMP are ca obiect de activitate desfăşurarea de activităţi de cercetare fundamentală şi aplicativă, în domeniul
filologie.
Obiective şi direcţii
Obiectivul general al Centrului de Studii Medievale şi Premoderne este ridicarea standardelor de
calitate a cercetării ştiinţifice în domeniul fundamental Ştiinţe umaniste din cadrul Universităţii din Piteşti şi
integrarea acestuia în circuitul internaţional. Centrul de Studii Medievale şi Premoderne îşi propune
intensificarea cercetării fundamentale şi aplicative în domeniul fundamental Ştiinţe Umaniste cu aplicaţii pe
literatură, imaginar, lingvistică, antropologie, etnografie, folclor, istorie şi filozofie prin următoarele obiective şi
direcţii:
 Promovarea şi sprijinirea studierii aprofundate a fenomenului cultural românesc în extensia lui umanistă
urmărind evoluţia lui în context naţional şi european din perspectivă interdisciplinară în context sincronic şi
diacronic.
 Sprijinirea dezvoltării cercetării ştiinţifice în cadrul Centrului de Studii Medievale şi Premoderne prin
promovarea membrilor tineri, doctoranzi şi studenţi la masterat, în vederea obţinerii unor burse de
documentare în vederea perfecţionării profesionale.
 Centrul de Studii Medievale şi Premoderne este menit sa asigure un dialog ştiinţific între cercetarea
filologică locală si cea naţională ţi europeană.
 Centrul de Studii Medievale şi Premoderne îşi propune popularizarea activităţii ştiinţifice prin publicaţiile
facultăţii si catedrei de Limba şi Literatura Română, respectiv prin organizarea de manifestări ştiinţifice
tematice în domeniul de activitate centrului
 Activitatea profesionala a Centrului se bazează în principal pe activitatea cadrelor didactice al căror program
de cercetare se stabileşte de comun acord şi se materializează prin realizarea unor lucrări de referinţă in
domeniu (publicare de rapoarte de cercetare, studii, ediţii etc)
 Este urmărită colaborarea cu unităţi de cercetare de prestigiu constituite la nivel academic în ţară şi
străinătate in vederea obţinerii unor rezultate care să vizeze procesul de evoluţie a limbii şi literaturii române
în context european.
Resursa umană a CSMP
Director: prof. univ. dr. Laura Bădescu,
Secretar ştiinţific: conf. univ dr. Lavinia Bănică,
Comunicare şi media: CSP II Valentina Pricopie (Institutul de Sociologie, Academia Română)
Coordonatorii de programe:
Studii de carte veche românească : conf. univ. dr. Ioan St. Lazăr, Preşedinte Fundaţia „Sf. Antim Ivireanul”.
Studii de lingvistică teoretică şi aplicată : CSP II Maria Stanciu Istrate – Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”,
Academia Română;
Studii de paremiologie : conf. univ. dr. Adriana Rujan, Facultatea de Litere, Universitatea din Piteşti;
Studii de imagologie şi mentalităţi: conf. univ. dr. Crina Zărnescu, Facultatea de Litere, Universitatea din Piteşti;
Studii teoretice şi aplicate de retorică şi argumentare: conf. univ. dr. Laura Cîţu, Facultatea de Litere,
Universitatea din Piteşti
Studii de filologie clasică: prof. univ. dr. Petru Pistol, Facultatea de Litere, Universitatea din Piteşti;
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Studii de istorie şi filozofie: lect. univ. dr. Alexandra Pârvan, Facultatea Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea din
Piteşti;
Studii de literatură comparată: conf. univ. dr. Marina Tomescu, Facultatea de Litere, Universitatea din Piteşti;
Studii de paleoslavă şi redacţii slavone: prof. dr. Ioan Soare, membru Fundaţia „Sf. Antim Ivireanul”.
Doctoranzi:
1. Ruxandra Stan, „Manastirile centre de iradiere culturală – cazul Cozia”, coordonatori teză de doctorat prof.
univ. dr. Dan Horia Mazilu, prof. univ. dr. Mircea Bârsilă, Facultatea de Litere, Universitatea din Piteşti.
2. Ciuteanu Cristian Ioan, „Carte veche în limba latină şi greacă”, coordonator teză doctorat prof. univ. dr.
Petru Pistol, Facultatea de Litere, Universitatea din Piteşti
3. Săraru Alexandra, „Obiceiuri în nordul Olteniei…”, coordonator teză doctorat prof. univ. dr. Petru Pistol,
Facultatea de Litere, Universitatea din Piteşti
4. Maftei Nicoleta Laura, „Paideia între clasicism şi creştinism – repere din istoria educaţiei în Antichitatea
greco-latină”, coordonator teză doctorat prof. univ. dr. Petru Pistol, Facultatea de Litere, Universitatea din
Piteşti.
Diseminarea rezultatelor
Raportul anual de cercetare al CSMP este publicat la adresa: http://www.upit.ro/index.php?i=2036
Activităţi: organizarea anuală a colocviului internaţional “Perspective contemporane asupra lumii medievale”;
publicarea în volum cu ISSN a actelor manifestării, disponibil la: http://www.upit.ro/index.php?i=2288.
Informaţii asupra manifestării sunt disponibile la următoarele adrese web: http://www.upit.ro/index.php?i=2076
pentru ediţia I - dec. 2009,
respectiv http://www.upit.ro/index.php?i=2298 pentru ediţa a II-a - dec. 2010:

