Comunicat de presă
În cadrul Proiectului pentru burse doctorale europene EDUCAŢI – Excelenţă Doctorală
Umanistă în Cercetare: Aplicaţii şi Teorii Interdisciplinare, seria 2008-2011, al
Universităţii din Bucureşti şi Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti,
Şcoala Doctorală a Facultăţii de Litere, Secţia Lingvistică, organizează în data de 20 mai
2011, orele 16:00-19:30, Colocviul Internaţional cu titlul Nouvelles approches en
Linguistique.
Invitata colocviului este prof. Ştefana-Olga Gălăţanu din cadrul Université de Nantes, care
va prezenta lucrarea cu titlul Pour une sémantique de l'interaction verbale: représentations
sémantiques et réalisateurs linguistiques des actes de langage menaçants.
Ştefana-Olga Gălăţanu este profesor universitar în domeniul lingvistic, iar temele sale de
cercetare includ semantica argumentativă în construcţia discursivă a sensului, analiza
elaborării discursive a identităţii europene şi analiza mecanismelor de deconstrucţiereconstrucţie a sistemelor de valori în şi prin discurs. A primit titlul de Doctor Honoris Causa
al Universităţii din Turku, Finlanda, şi este Doctor în filologie al Universităţii din Bucureşti. A
participat la peste 120 de comunicări ştiinţifice, conferinţe, mese rotunde şi ateliere, dintre
care 105 prezentate la colocvii, congrese şi seminarii internaţionale din ţări precum
Germania, Belgia, Spania, Finlanda, Marea Britanie, Grecia, Polonia, România, Canada,
India şi Franţa, şi a publicat peste 100 de lucrări ştiinţifice.
Colocviul Nouvelles approches en Linguistique organizat de Şcoala Doctorală a
Facultăţii de Litere, Secţia Lingvistică, va avea loc în data de 20 mai, cu începere de la ora
16:00, în Catedra de Limba română a Facultăţii de Litere, Str. Edgar Quinet, nr. 5-7, Sector
1, Bucureşti, etajul I.
Proiectul EDUCAŢI este implementat de patru şcoli doctorale ale Universităţii din
Bucureşti, dintre care trei strict în filologie (de la Facultatea de Litere, de la Facultatea de
Limbi şi Literaturi Străine – „Limbi şi Identităţi Culturale” şi „Studii Literare şi Culturale”) şi
una în studii umaniste, arte, arhitectură şi urbanism, din Consorţiul cu Universitatea de
Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti (respectiv „Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu”,
organizată de Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii al UB şi Departamentul de Studii
Avansate al UAUIM). Grupul-ţintă al acestui proiect este format din 77 de doctoranzi, de la
ambele universităţi.
Proiectul EDUCAŢI este cofinanţat din Fondul Social European prin „Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane” – „Investeşte în oameni!”
(www.fseromania.ro), pentru perioada 2008-2011.
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