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INTERDISCIPLINARITATE ŞI DIALOG MULTICULTURAL
În actualul context al globalizării, care instituie un adevărat dialog al culturilor, devine
necesară explorarea, din multiple perspective, a unor subiecte legate de interdisciplinaritate şi
multilingvism.
Facultatea Transfrontalieră din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” se prezintă ca un
instrument îndreptat spre stabilirea de legături trainice între diferite instituţii de învăţământ
superior, aspect evidenţiat de legăturile puternice pe care le are cu universităţile din Republica
Moldova şi Ucraina. Astfel, plasându-se sub semnul internaţionalizării, facultatea este
interesată să faciliteze schimbul de idei în domeniul multilingvismului şi multiculturalităţii, în
aşa fel încât să se poată deschide noi direcţii în cercetarea ştiinţifică.
Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chişinău este unica instituţie de
învăţământ superior de stat cu profil pedagogic din Republica Moldova şi, în acelaşi timp, un
partener valoros, care sprijină demersurile transfrontaliere menite să intensifice comunicarea
ştiinţifică şi didactică.
În virtutea îndelungatei colaborări dintre Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi şi
Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chişinău şi sub umbrela multilingvismului,
cele două instituţii organizează, în perioada 26 - 27 septembrie 2019, conferinţa
internaţională intitulată “Interdisciplinaritate şi dialog multicultural”.
Dincolo de intenţia de a facilita dialogul academic, această conferinţă internaţională
marchează împlinirea a 20 de ani de învăţământ transfrontalier.
Vă invităm să participaţi cu lucrări ştiinţifice care să aparţină următoarelor arii
tematice:
Abordarea conţinuturilor învăţării prin prisma inter- şi transdisciplinarităţii
Reforma curriculară şi tehnologii educaţionale
Didactica modernă a limbii române şi a limbilor străine
Abordarea STE(A)M în educaţie
Cultura organizaţională şi managementul educaţional
Educaţie interculturală şi dialog multicultural
Traducerea ca mediere culturală şi socială
Managementul comunicării în situaţii de criză şi conflict
Cercetarea doctorală în context european.
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Loc de desfăşurare: Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chişinău, Strada Ion
Creangă 1, Chişinău 2069, Republica Moldova
Limbile conferinţei: limba română, limba engleză, limba rusă
Durata comunicării: maximum 20 de minute.
Înscriere:
Vă rugăm să trimiteţi titlul comunicării, cuvintele-cheie, dar şi un rezumat de maximum 250
de cuvinte, în limba română, engleză sau franceză, până la data de 20 septembrie 2019. La
adresa de e-mail: limbasicomunicare@mail.ru
Publicarea lucrărilor:
Lucrările susţinute vor fi publicate într-un volum al conferinţei.
Vă mulţumim şi vă aşteptăm cu drag.
Comitetul ştiinţific:
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G. Necula, dr., conf. univ. Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi
L. Bejenaru, dr.hab.,conf.univ., Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Al. Barbăneagră, dr., conf. univ. , UPS I. Creangă
L. Petrenco, dr., conf. univ.,UPS I. Creangă
L. Armaşu, dr., conf. univ. ,UPS I. Creangă
E. Ţap, dr., conf univ. ,UPS I. Creangă
G. Topor, dr., conf. univ. ,UPS I. Creangă
Sv. Dermenji, dr., conf. univ. ,UPS I. Creangă
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L. Cepraga, dr., conf. univ., Academia de studii Economice
I. Ţvic, dr., conf. univ. ,UPS I. Creangă
L. Neaga, lector, magistru,UPS I. Creangă
L. Găluşcă, lector, magistru,UPS I. Creangă
I. Bulicanu, lector,UPS I. Creangă

