
 
 

Departamentul de Limbi Moderne şi Comunicare al Universităţii Tehnice din 

Cluj-Napoca 

vă invită la a VI-a ediție a Conferinței naționale cu participare internațională 

 

Diversitate culturală și plurilingvism 
8-9 septembrie 2016 

 

Diversitatea culturală şi plurilingvismul constituie factori de coeziune în societatea actuală, fiind 

totodată componente fundamentale ale identităţii europene, aflate într-o relaţie de reciprocitate: 

plurilingvismul este condiţie prealabilă a diversităţii culturale, premisă logică şi obligatorie a 

acesteia, dar şi element esenţial al oricărei politici culturale. Promovarea plurilingvismului și 

dezvoltarea competenţelor lingvistice pe tot parcursul vieții sunt mize principale într-o societate 

ce încurajează tot mai mult mobilitatea tinerilor în timpul formării profesionale, precum și 

mobilitatea forței de muncă. 

 

Dialogul intercultural şi plurilingvismul, promovarea educaţiei şi a comunicării sunt elemente de 

interes major pentru specialiştii din sistemul universitar de educaţie, în special pentru cei implicați 

în domeniul predării limbilor străine pentru scopuri specifice (afaceri, inginerie, medicină, 

agronomie, drept, etc.). Din perspectiva contextului multicultural, conferinţa urmăreşte să 

stimuleze atât dezbaterea pe tema identităţii culturale, a manierei în care aceasta se raportează la 

identitatea lingvistică şi îşi pune amprenta asupra interacţiunii profesionale şi a contactelor 

interculturale în general, cât și noile deschideri din domeniul traducerii literare şi de specialitate şi 

modalităţile de aplicare a lingvisticii teoretice la diversele sfere ale comunicării practice. 

 

Domenii tematice propuse: 

 Abordări centrate pe învățare în domeniul limbilor străine pentru scopuri specifice 

 Cercetări în domenii conexe: studii interculturale, lingvistică, traductologie  

 Comunicarea profesională și mediul online 

 

Prezentarea lucrărilor: 

Durata prezentării: 15 minute, urmate de 10 minute pentru întrebări şi discuţii. 

Limbile de comunicare: engleză, franceză, germană, italiană, română, spaniolă, rusă. 

 

Calendar:  

 



 Participanţii sunt rugaţi să completeze Formularul de înscriere ataşat acestui apel până 

la data de 1 mai 2016; 

 Trimiterea lucrărilor in extenso, însoţite de dovada plăţii taxei de participare, se va face 

până la data de 15 iunie 2016; 

 Programul conferinţei va fi anunţat după data de 15 iulie 2016. 

 

Lucrările in extenso se vor trimite în format electronic, respectând cerinţele de tehnoredactare, la 

adresa lang@lang.utcluj.ro, menţionând ca subiect al mesajului „Pentru conferinţa DCP_2016”. 

Normele de redactare se găsesc pe pagina de internet a conferinţei la adresa: 

http://lmc.utcluj.ro/evenimente.php.  

Datele de înscriere şi de trimitere a lucrărilor in extenso, împreună cu dovada plăţii taxei de 

participare, vor fi respectate cu stricteţe. 

Se acceptă maxim două lucrări de participant (autor sau co-autor) pentru care se plătește o singură 

taxă. 

 

Taxa de participare: 

 100 RON pentru participanţii români.  

 50 euro pentru invitaţii străini.  

Taxa de participare acoperă costurile pentru pauzele de cafea, prânz, mapa conferinţei şi publicarea 

lucrărilor în revista Acta Technica Napocensis – Languages for Specific Purposes Series, revistă 

indexată BDI CEEOL. 

Plata în lei a taxei se va face în contul de mai jos, cu mențiunea „pentru conferinţa DCP_2016”: 

 

BENEFICIAR   

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

Adresă beneficiar : Str. Memorandumului, nr. 28, Cluj-Napoca 

Cod fiscal  4288306 

BANCA – Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca 

IBAN – RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX  

 

Informații despre conferință la adresa: http://lmc.utcluj.ro/evenimente.php  
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