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UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA 

FACULTATEA DE LITERE, BAIA MARE 

 

Categoria “Activitate de cercetare în Instituţii de Învăţământ Superior” 

 

Acţiune susţinută prin proiect finanţat de Consiliul Judeţean Maramureş. 

Proiectul „Toamna academică băimăreană” (http://litere.cunbm.utcluj.ro/toamna-

academica) a fost destinat sensibilizării opiniei publice din ţară, precum şi din străinătate, cu 

privire la înaltul nivel al calităţii cercetării ştiinţifice existent în Facultatea de Litere din Baia 

Mare. 

Activitatea s-a desfăşurat pe două niveluri: A. Conferinţe internaţionale de comunicări 

ştiinţifice; B. Conferinţe susţinute de înalte personalităţi ale culturii şi ştiinţei româneşti 

(academicieni, profesori şi experţi din diferite domenii de activitate). 

A. Am reuşit să organizăm 4 conferinţe internaţionale de comunicări ştiinţifice: (1) 

Conferinţa Internaţională de Onomastică „Numele şi numirea. Sacru şi profan” (5-7 sept. 

2017 http://onomasticafelecan.ro/iconn4/); (2) conferința internațională de studii 

culturale „Multiculturalismul și nevoia de recunoaștere”, Baia Mare, 6-8 octombrie, 

2017, organizată în colaborare cu Universitatea Laval, Québec din Canada 

(http://litere.cunbm.utcluj.ro/multiculturalism/); (3) conferinţa internaţională de etnologie 

„Tradiţii, identitate naţională, dialog intercultural, diversitate (TINDID)”, ediţia a III-a, 

27-28 octombrie 2017 (http://www.tindid.ro/); (4) A XIII-a ediție a Conferinței Anuale a 

Asociației de Științe Etnologice din România (ASER), cu tema Patrimoniu cultural: 

abordări teoretice și praxiologice, 8-12 noiembrie 2017 

(https://www.facebook.com/literecunbm/photos/rpp.138215123253298/31759577864856

4/?type=3&theater ). 

B. Am organizat 5 conferinţe cu personalităţi de prestigiu (3 academicieni, 1 medic 

profesor, 1 expert ONU în dezvoltare durabilă): (1) 20 oct. – conferinţa „Cum s-a făurit 

România?” susţinută de Acad. Ioan-Aurel Pop, rectorul Universităţii „Babeş-Bolyai”din 

Cluj-Napoca 

(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=349171835506183&set=pcb.349172182172

815&type=3&theater); (2) 26 oct. – „Monumentele României în patrimoniul UNESCO” 
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– susţinută de acad. Răzvan Theodorescu; (3) 1 nov. – „Avangardă şi ariergardă literară”, 

susţinută de acad. Ion Pop (Facultatea de Litere, Cluj-Napoca); (4) 26 oct. – „Cât de 

vechi sau cât de nou este conceptul de medicină creştină?” – prof. dr. Pavel Chirilă 

(Bucureşti); (5) 6 noiembrie – „A fi sau a avea”, dr. Călin Georgescu – expert ONU în 

dezvoltare durabilă. 

Organizarea de conferinţe / manifestări ştiinţifice de prestigiu în Facultatea de Litere 

sporeşte vizibilitatea instituţiei noastre şi se dovedeşte de mare impact în rândul elevilor – 

viitori studenţi de mâine. Activităţile anterioare au avut efect, acest lucru fiind demonstrat de 

numărul mai mare de candidaţi la admiterea din iulie 2017, când am înscris şi confirmat  67 

de studenţi în plus faţă de admiterea din 2016. 

Aceste evenimente au fost foarte bine primite şi reflectate în mass-media (presă şi reţele 

de socializare) ceea ce ne determină să continuăm şi în anul viitor aceste acţiuni.  

 

 

Conf. univ. dr. Ioan-Mircea FARCAŞ 

Decan, Facultatea de Litere, Baia Mare 

 

 

 

   

 

 


