
 

Stimate (ă) ______________________ 

 

Avem onoarea de a Vă informa că 

Facultatea Limbi şi Literaturi Străine a 

Universităţii de Stat din Moldova 

organizează, pe data de 3 aprilie, 2020 

Colocviul Ştiinţifico – Practic 

 

„Aspecte lingvistice, 

glotodidactice şi literare în 

predarea limbilor străine”  

(Ediţia V) 

Recunoscând şi apreciind în mod 

deosebit interesul şi contribuţia 

dumneavoastră la aprofundarea 

problematicii enunţate, Vă rugăm să 

primiţi invitaţia de a participa la această 

importantă manifestare ştiinţifico-

practică. 

Programul colocviului  

din 3 aprilie, 2020 
 

13.00    - 13.30   - Înregistrarea   

participanţilor 

13.40 – 14.00 - Deschiderea festivă 

a   Colocviului 

partea I 

1 4 .00-15.00 -  Prezentarea  referatelor   

ştiinţifice 

15°°-1530- Coffee break 

15 30- 1700 -  Prezentarea referatelor 

ştiintifice   
 

14 00- 1500 – Pauză de masă 

 

partea a II-a 

15°° - 1630 -  Prezentarea referatelor 

ştiinţifice 

1630 - 17°° - şedinţa de totalizare 

Colocviul Ştiinţifico – Practic 

preconizează punerea în discuţie a 

următoarelor dimensiuni 

lingvistice: 

- limba ca sistem de opţiuni pentru a 

exprima un înţeles; 

- valorificări pragmatice; 

- perspective hermeneutice; 

- textualitatea şi discursul; 

- procesarea textului, tipologia textului; 

- noi profilări traductologice; 

- filosofia limbajului şi comunicării; 

- perspective didactice în sistemul 

educaţional universitar şi de 

management. 

 

 

 

 

 



Nutrim speranţa că veţi analiza cu bunăvoinţă 

şi cu interes invitaţia de a participa la 

Colocviul Ştiinţifico – Practic, şi vă rugăm 

să transmiteţi titlul comunicării dumneavoastră 

până la data de 1 aprilie,  2020 la următoarea 

adresă: 

•    Universitatea de Stat din Moldova, 

Chişinău, str. Kogălniceanu, 65, aud. 206 

Moldova      

 •    Telefon: 0373 79675103 

 •    Persoane de contact:  

Svetlana Corcevschi, dr., conf. 

corcevschi.svetlana@yahoo.com 

Disponibilităţile tehnice de prezentare 

* tablă clasică 

* retroproiector 

* spaţii de expunere postere 

* Power point                            

Condiţii de tehnoredactare 

4 Font Times New Roman - 14 

* Spaţiu între rânduri - 1,5  

* Formatul hârtiei - A4  

* Titlul-font: 14:bold. 

                 4  Autor-font: 14, italic. 

Textul articolului trebuie să prezinte o structură 

logică marcată de subtitluri şi să se încheie cu o 

bibliografie redactată conform exigenţilor academice. 

Referinţele se indică în paranteze patrate şi se 

plasează la sfârşitul materialului. 
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