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UNIVERSITATEA POLITEHNICA  BUCUREŞTI 

Facultatea de Inginerie in Limbi Străine  

DEPARTAMENTUL DE COMUNICARE 

ÎN LIMBI MODERNE 

Splaiul Independenţei 313, Sector 6, Bucureşti 

 

 

 

Vă invită să participaţi, în 7 septembrie 2021, la 
 

Cea de a 15-a Conferinţă Internaţională 
 

LIMBĂ, CULTURĂ, CIVILIZAŢIE –  
 

   ÎNVĂȚĂMATUL ÎN PERIOADA POST-PANDEMICA - ȋncotro ne 
ȋndreptam?! 
 
 
 
Departamentul de Comunicare in Limbi Moderne – DCLM al Universitatii Politehnica 

Bucuresti – Facultatea de Inginerie in Limbi Straine are placerea de a va anunta 

organizarea celei de-a 15-a editii anuale consecutive a Conferintei  internationale 

"Limba, Cultura, Civilizatie - LCC".  
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In contextul restrictiilor generate de pandemie, in acest an conferinta va avea din nou 

loc in mod online. Astfel, se va organiza o sectiune interactiva pe platforma Teams a 

UPB in data de 7 septembrie 2021.  

 

Tematica sesiunii interactive va fi cea care da si subtitlul conferintei: "Învățămȃntul ȋn 

perioada post-pandemică - ȋncotro ne ȋndreptăm ?". Pe langa aceasta noua sectiune, se 

vor primi, desigur, si propuneri de lucrari (în limbile engleză, franceză, germană, 

română) care se incadreaza in tematicile noastre devenite traditionale :  

➢ Didactica,  

➢ Studii culturale si literare,  

➢ Lingvistica,  

➢ Comunicare,  

➢ Traductologie. 

 

Se vor accepta spre publicare si propuneri de lucrari (max. 2 per autor) fara 

obligativitatea participarii directe la sesiunea interactiva. 

 

În acest an plin de provocări, cȃnd am fost nevoiți să dovadăm de flexibilitate, speranță 
şi răbdare mai mult ca oricȃnd, ne-am mutat de pe o platformă pe alta, am cȃştigat mai 
multă experiență digitală şi ne-am străduit să ȋi ȋncurajăm şi să ȋi sprijinim pe studenții 
noştri ȋn timpul activității de predare. Acum, ȋntrucȃt ne ȋndreptăm spre era post-
pandemică, va trebui să ne ajustăm aşteptările cu privire la noi ȋnşine şi la studenți, să 
ne re-definim obiectivele ȋn funcție de nevoile actuale ale acestora şi să adaptăm 
experiența on-line pentru ca aceasta să se conformeze noului context educațional. De 
aceea, este timpul să reflectăm cu privire la ceea ce dorim să păstrăm, la ceea ce dorim 
să lăsăm ȋn urmă şi la ceea ce dorim să „reciclăm” din călătoria pe care am parcurs-o cu 
ocazia predării online.  
 

Pentru a obține o privire de ansamblu asupra impactului pe care l-a avut experiența 
predării online ȋn perioada pandemică asupra profesorilor şi a activității de predare şi 
pentru a afla cum arată viziunea acestora asupra educației post-pandemice, vă invităm 
să abordați ȋn lucrările dumneavoastră subiecte precum:    
 
 

➢ Ce merită păstrat din perioada predării online 
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➢ Ce trebuie schimbat 
➢ Noi abordări şi metode de predare 
➢ Schimbare de focus 
➢ Modalități de digitalizare a conținutului 
➢ Posibile provocări ale perioadei post-pandemice 
➢ Redescoperirea relației profesor-student  
➢ Reȋnnoirea relațiilor colegiale ȋntre profesori 
➢ ... sau orice alt subiect de interes legat de activitatea de predare ȋn era post-pandemică 

 
 

Calendarul conferintei LCC15:  

- 1 septembrie–termen limita de trimitere de catre participanti a Formularului de 

inregistrare (atasat acestei invitatii), ce include, pentru Romania, si optiunea de 

participare / sau nu - la sectiunea interactiva. Formularul completat se va emaila 

la adresa : fabiolapopa@yahoo.com 

- 4 septembrie - data limita pentru acceptarea, de catre Comitetul stiintific al 

conferintei, a propunerii/propunerilor trimise  (iar in cazul optiunii de 

participare la sesiunea interactiva, si trimiterea detaliilor tehnice pentru 

conectarea la platforma Teams a UPB in ziua de 7 septembrie 2021) 

- 7 septembrie - data de desfasurarea sesiunii interactive– Conferinta 

internationala – LCC 15- pe platforma Teams a UPB. 

- 11 octombrie – termenul limita, preconizat la acest moment, pentru trimiterea 

lucrarilor in extenso la adresa de email : yolandamirelacatelly@yahoo.com, 

existand insa posibilitatea ca (la cererea generala si in functie de contextul 

pandemic) sa se acorde o extensie a acestui termn, cel mai probabil pana la 1 

noiembrie 2021.  

 

Taxa de participare la conferinta LCC 15: 70 RON  (include costurile de editare si 

publicare,  in volum cu ISSN, la Editura Politehnica Publishing Press, pentru max. 2 

lucrari per autor), se va plati intr-un cont de trezorerie care va fi trimis autorilor dupa 

primirea lucrarii in extenso. 

 

mailto:fabiolapopa@yahoo.com
mailto:yolandamirelacatelly@yahoo.com
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Comitet stiintific: 

Conf. dr. Yolanda-Mirela Catelly 

Conf. dr.Voichita Alexandra Ghenghea 

Conf. dr. Roxana Anca Trofin.  

 

Comitet organizatoric si editorial: 

Conf. dr. Yolanda-Mirela Catelly 

Conf. dr. BrandusaMaria PrepelitaRaileanu 

Conf. dr. CristinaMihaelaNistor 

Lect.dr. Fabiola Popa  

 

Support tehnic- FILS: 

Conf. Dr. Maria-IulianaDascalu  

 

 

Va asteptam cu drag ! 

 

 


