Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Litere şi Arte

STATUTUL
CENTRULUI DE STUDII LINGVISTICE, LITERARE ŞI CULTURALE (CSLLC)
Capitolul I. Dispoziţii generale
Art. 1. Denumirea unităţii de cercetare: Centrul de studii lingvistice, literare și culturale
Art. 2. Centrul de studii lingvistice, literare și culturale, referit în continuare prin
acronimul CSLLC, este o unitate academică de cercetare fundamentală și aplicativă, organizat în
cadrul Facultății de Litere și Arte – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Acest centru a rezultat
din fuziunea celor două centre în 2017 – Centrul de cercetări filologice și interculturale (fondat în
2005) şi Centrul de cercetări anglo-americane şi germanistice (fondat în 2005). CSLLC se
înfiinţează şi funcţionează în conformitate cu:
– Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu completările şi modificările în vigoare;
– Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică,
cu modificările şi completările ulterioare;
– Carta Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu;
– Regulamentul de desfăşurare a activităţii ştiinţifice şi de cercetare în Universitatea „Lucian
Blaga” din Sibiu;
– Alte acte normative în materie.
Art. 3. Sediul CSLLC este în SIBIU: B-dul Victoriei; Nr. 5-7 550024; Telefon: 0040-26921.55.56; Fax: 0040-269-21.27.07; site web: http://litere.ulbsibiu.ro/
Art. 4. (1). Misiunea CSLLC este de a stimula activitatea de cercetare performantă atât sub
aspect intercultural cât şi interdisciplinar potrivit competenţelor specifice membrilor şi partenerilor
CSLLC. CSLLC își propune să promoveze cultura, literatura și cercetarea din domeniul științelor
umaniste, să inițieze și să angreneze membrii și colaboratorii săi în programe de cercetare
fundamentală, aplicativă și creativă, atât sub aspect intercultural, cât şi interdisciplinar, din aria de

1

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Litere şi Arte

interes a istoriei și teoriei literaturii, a lingvisticii sau a inter-/transculturalității. CSLLC sprijină
publicaţiile din Facultatea de Litere şi Arte, desfăşurarea de proiecte de cercetare cu
tematică comună şi diseminarea rezultatelor în mediul academic şi social. CSLLC organizează
anual cenacluri literare și conferinţe axate pe teme de literatură, lingvistică, comunicare, cultură şi
traduceri.
(2) În cadrul CSLLC îşi desfăşoară activitatea cadre didactice universitare titulare,
doctoranzi din Facultatea de Litere şi Arte precum şi specialişti de la instituţii din ţară şi
străinătate.
Art. 5. Durata: CSLLC îşi desfăşoară activitatea pe o perioadă nedeterminată, începând cu
data aprobării prezentului statut de către Senatul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Capitolul II. Scopul şi obiectul de activitate
Art. 6. Scopul CSLLC constă în promovarea culturii, literaturii și cercetării din domeniul
științelor umaniste prin angrenarea tuturor membrilor activi și a colaboratorilor CSLLC în
programe de cercetare fundamentală, aplicativă și creativă în domeniul umanist, având ca
prioritate:
Promovarea cercetării fundamentale prin activități orientate pe descoperirea,
inovarea și soluționarea problemelor caracteristice științelor filologice, studiilor (inter)culturale
și literare, insuficient sau parțial cercetate, prin metode și tehnici intra- și interdisciplinare din aria
de interes a istoriei și teoriei și practicii literaturii, culturii, a filologiei, traductologiei și/sau a
interculturalității;
Promovarea cercetării aplicative prin inițierea unor investigații aplicate atât în domeniul
științelor filologice și al studiilor (inter)culturale, cât și în arii colaterale (politologie, sociologie,
filosofie, imagologie, antropologie ș.a.m.d.);
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Promovarea creației artistice și a gestionării bunurilor culturale prin activități de profil:
cenacluri literare; festivaluri de literatură; crearea, conservarea și revalorificarea patrimoniului
cultural-literar în colaborare cu alte instituții de cultură din țară și străinătate.
CSLLC sprijină desfăşurarea de proiecte de cercetare, de preferinţă cu tematică
comună, configurația echipelor de cercetare fiind corelată cu expertiza membrilor în ariile de
cercetare limbă, literatură şi studii culturale. Activitatea de cercetare pe echipe se reflectă în
publicații și proiecte editoriale, culturale și științifice. Vizibilitatea CSLLC este asigurată prin
diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice pe plan naţional şi internaţional la conferinţe,
simpozioane şi prin publicaţii în volume și reviste.
Tematica din planul multianual de cercetare (2018–2020) vizează teme sau domenii
insuficient sau parțial investigate la nivel local, național și internațional, atât sub aspect
intercultural, cât şi interdisciplinar, din aria de interes a istoriei și teoriei literaturii, a lingvisticii
sau a inter-/transculturalității.
În stabilirea unui profil propriu al CSLLC s-a urmărit, pe lângă dezvoltarea domeniilor
consacrate în domeniul filologic, identificarea celor cu potențial, stabilirea unui program coerent
de cercetare, a temelor prioritare pe termen lung, integrarea temelor de doctorat în direcţiile de
cercetare, încurajarea aplicațiilor la competiții și cooptarea doctoranzilor în echipe de cercetare.
CSLLC cuprinde trei compartimente (conform denumirii centrului) cu următoarele arii de
cercetare prioritare: Promovarea limbii, literaturii şi a culturii române în context european și
mondial; Limba română ca limbă străină: contacte și interferențe; Comunicarea în știință, turism și
mass-media.
CSLLC sprijină şi organizează întâlniri de lucru ale membrilor centrului cu specialişti
din ţară şi din străinătate precum şi conferinţe de specialitate. În conferinţe anuale ale
CSLLC se dezbat teme comune din perspectiva filologiei, lucrările conferinţei fiin d
publicate în volum sau în revistele facultății. De asemenea, CSLLC sprijină revistele
Facultății de Litere și Arte și editarea de volume colective pentru creşterea vizibilităţii
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activităţii de cercetare a membrilor săi. CSLLC încurajează cooperarea cu departamentele
facultății și cu alte centre de cercetare din universitate, fapt ce se reflectă îndeosebi în organizarea
de evenimente ştiinţifice internaţionale sau în conferințe pentru studenți și tineri cercetători (de ex.
Colocviul Internațional „Emil Cioran”, Colocviul Internațional Studențesc „Lucian Blaga”,
Conferinţa studenţească internaţională Philological and Cultural Studies cu secţiuni în limbile
engleză și germană și premierea referatelor).
Art. 7. Domeniile de competență ale CSLLC: în domeniul cercetării fundamentale
domeniul științelor umaniste (subdomenii: lingvistică formală, cognitivă, funcţională şi
computativă; lingvistică tipologică, istorică, şi comparativă; achiziţia şi cunoaşterea limbajului;
utilizarea limbajului: pragmatică, sociolingvistică, analiza discursului; predarea şi învăţarea celei
de a doua limbi, patologii lingvistice, lexicografie şi terminologie; istoria literaturii; teoria
literaturii şi literatura comparată, stiluri literare; paleografie; studii culturale, diversitate culturală;
memorie culturală, moştenire culturală intangibilă. În domeniul cercetării aplicative domeniul
Cercetare socio-economică şi umanistă (subdomenii: calitatea educaţiei; patrimoniul material /
nonmaterial, turismul cultural; industriile creative).
Art. 8. (1). Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică se concretizează în:
a) Articole publicate în volume ale manifestărilor ştiinţifice, în analele facultăţilor sau în
reviste de specialitate din ţară şi străinătate;
b) Comunicări ştiinţifice pe plan naţional şi internaţional;
c) Cărţi, tratate, manuale, reviste cu conţinut ştiinţific inedit, publicate şi depuse la
bibliotecile Universității „Lucian Blaga” din Sibiu;
d) Produse cu drepturi de proprietatea intelectuală;
e) Rapoarte de cercetare periodice şi / sau anuale;
(2). Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică în formele prezentate la alin (1) sunt proprietatea
Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, care va exercita dreptul de autor şi de beneficiar al
drepturilor aferente, conform legislaţiei în vigoare.
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Capitolul III. Structuri de organizare şi funcţionare
Art. 9. Structura de organizare şi funcţionare a CSLLC este cea prezentată în Anexa B
la prezentul statut.
Art. 10. Consiliul facultăţii este organismul abilitat să coordoneze activitatea CSLLC.
Art. 11. (1). Organele de conducere şi administrare ale CSLLC sunt: consiliul ştiinţific
(CS), directorul şi secretarul ştiinţific.
(2) CS al CSLLC este format din directorul unităţii de cercetare, secretarul ştiinţific şi
coordonatorii

compartimentelor de cercetare:

Compartimentul

1 –

Studii lingvistice;

Compartimentul 2 – Studii literare; Compartimentul 3 – Studii culturale.
(3) CS al CSLLC se reuneşte de trei ori/an sau ori de câte ori este necesar, la convocarea
directorului sau la cererea a cel puţin jumătate din numărul membrilor unităţii de cercetare.
Prezenţa a 2/3 din totalul membrilor săi este necesară pentru a se putea asigura validitatea
deliberărilor. Deciziile sunt luate de majoritatea simplă a membrilor prezenţi; în caz de egalitate de
voturi, votul directorului CSLLC este decisiv.
(4). Atribuţiile CS al CSLLC sunt:
–

coordonează şi corelează activitatea colectivelor de cercetare în vederea îndeplinirii scopului
prevăzut în prezentul statut și în programele operaționale;

–

avizează proiectul de buget şi execuţia bugetară;

–

elaborează rapoarte de activitate anuale şi periodice;

–

avizează programele de cercetare, teme şi proiecte de cercetare, parteneriate;

–

asigură dezvoltarea bazei materiale;

–

identifică resurse de finanţare pentru funcţionarea în bune condiţii.

(5). Directorul CSLLC asigură conducerea operativă a unităţii de cercetare. Acesta este desemnat
prin modalitățile prevăzute de lege, cu avizul prealabil al CS al CSLLC.
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Atribuţiile directorului CSLLC sunt:
–

reprezintă unitatea de cercetare în raport cu structurile academice, de cercetare şi
administrative din ULBS;

–

coordonează activităţile operaţionale ale CSLLC conform planului operaţional propus şi
avizat de CS;

–

convoacă şi conduce reuniunile CS;

–

prezintă raportul anual/periodic în CS şi pune în practică toate recomandările şi deciziile
acestui for.
(6). Secretarul ştiinţific coordonează derularea activităţilor ştiinţifice la nivelul CSLLC.

Acesta este propus de către directorul CSLLC şi aprobat de către CS.
(7). Coordonatorii compartimentelor de cercetare asigură derularea activităţilor ştiinţifice
pe domeniile de competenţă ale CSLLC. Aceştia sunt propuşi de către directorul și secretarul
științific şi sunt aprobaţi de către CS al CSLLC.

Capitolul IV. Personalul CSLLC
Art. 12. (1). Personalul de cercetare ştiinţifică al CSLLC este format din:
–

membri activi, reprezentând cadre didactice şi cercetători, titulari ai Universităţii „Lucian
Blaga” din Sibiu, doctoranzi, dar şi cercetători care provin din alte organizaţii, prevăzuţi în
Anexa A la prezentul statut. Modificarea (extinderea/contragerea) componenţei acestei liste
este de competenţa CS.

–

membri onorifici (persoane fizice şi juridice). Titlul de membru onorific poate fi acordat de
către CS persoanelor sau membrilor asociați care au adus contribuţii la dezvoltarea activităţii
ştiinţifice a CSLLC.
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Cap. V. Finanţare şi patrimoniu
Art. 13. Finanţarea CSLLC se asigură din următoarele resurse:
a) Venituri realizate din contracte de cercetare, consultanţă, evaluare, expertize tehnice;
b) Venituri realizate din organizarea unor manifestări ştiinţifice;
c) Venituri din sponsorizări, donaţii şi subvenţii;
d) Venituri din alte surse legal constituite.
Art. 14. (1). Resursele financiare vor fi utilizate în vederea realizării scopului şi
obiectivelor CSLLC, pentru finanţarea următoarelor categorii de cheltuieli:
– Cheltuieli cu bunurile şi serviciile destinate funcţionării CSLLC;
– Cheltuieli de capital destinate dezvoltării şi modernizării CSLLC;
– Cheltuieli de personal.
(2). Încasarea, administrarea şi utilizarea resurselor financiare ale CSLLC se fac în
conformitate cu prevederile legii finanţelor publice şi a celorlalte acte normative în materie.
(3). Contabilitatea CSLLC va fi organizată şi condusă de către direcţia de specialitate din
cadrul Direcţiei generale administrative a ULBS.
(4). Activitatea financiară a CSLLC se înregistrează direct în cadrul contabilităţii ULBS şi
se derulează prin conturile Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
(5). Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie al fiecărui an şi se termină la 31 decembrie al
aceluiaşi an.
Art. 15. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu asigură suportul logistic, baza materială şi
facilităţi de ordin tehnic, economic, financiar şi juridic pentru funcţionarea în bune condiţii a
CSLLC.
Art. 16. CSLLC are dreptul de folosinţă a echipamentelor achiziţionate prin programele
de cercetare derulate de acesta, pe durata implementării acestor proiecte, echipamente ce fac parte
din patrimoniul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.
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Capitolul VI. Dispoziţii finale
Art. 17. (1) CSLLC îşi încetează existenţa în una din următoarele situaţii:
–

lipsa activităţii de cercetare, pe o perioadă de 2 ani consecutivi, constatată prin avizul
nefavorabil al Consiliului Știinţific;

–

la solicitarea a cel puţin 2/3 din membrii activi ai CSLLC;

–

când activitatea CSLLC contravine scopului acestuia.
(2). Încetarea activităţii CSLLC se aprobă de către Consiliul Facultăţii de Litere și Arte.
Art. 18. Modificări ale prezentului Statut se fac pe baza aprobării Senatului Universității

„Lucian Blaga” din Sibiu în baza avizului favorabil al Consiliului Știinţific al Univeristății „Lucian
Blaga” din Sibiu.
Art. 19. Anexele A şi B fac parte integrantă din prezentul statut.
Aprobat în Şedinţa Senatului Univeristății „Lucian Blaga” din Sibiu din data de 26.02.2014.
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Anexa A
Lista cu membrii activi ai
Centrului de studii lingvistice, literare și culturale (CSLLC)

Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Numele şi prenumele
Bako Alina
Baron Dumitra
Borş Monica
Brad Rodica
Burduşel Eva-Nicoleta
Dogaru Dana Janetta
Drăgulescu Radu
Enache Mihaela
Florea Silvia
Galter Sunhild
Grigore Rodica
Grünwald Roxana
Iancu Anca Luminiţa
Ignat Anca Diana
Matiu Ovidiu
Milcu Maria-Elena
Oprişor Carmen
Sass Maria
Sava Doris-Andrea
Schneider Ana-Karina
Sporiş Valerica
Terian-Dan Andrei
Terian-Dan Simina
Vancu Radu
Varga Dragoş
Volovici Maria Rodica
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Gradul didactic
lector dr.
conferenţiar dr.
lector dr.
conferenţiar dr.
conferenţiar dr.
conferenţiar dr.
conferenţiar dr. habil.
lector dr.
profesor dr. habil.
conferenţiar dr.
conferenţiar dr.
lector dr.
lector dr.
lector dr.
lector dr.
conferenţiar dr. habil.
conferenţiar dr.
profesor dr.
conferenţiar dr. habil.
conferenţiar dr.
conferenţiar dr.
profesor dr. habil.
lector dr.
conferenţiar dr.
conferenţiar dr.
lector dr.
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Anexa B

ORGANIGRAMA
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Centrul de studii lingvistice, literare și culturale

Consiliul Facultăţii de Litere şi Arte

DIRECTOR
Conf. dr. habil. Doris Sava
SECRETAR ŞTIINŢIFIC
Asist. dr. Ștefan Baghiu

COORDONATOR
Compartiment studii lingvistice
Conf. dr. habil. Radu Drăgulescu

COORDONATOR
Compartiment studii literare
Conf. dr. Ana-Karina Schneider
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COORDONATOR
Compartiment studii culturale
Lector dr. Anca Ignat

