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Titlu teză doctorat

„Proza lui Radu Țuculescu”

-

„Ora Păianjenului on Radu Țuculescu’s Watch” în
volumul: Globalization And Intercultural Dialogue :
Multidisciplinary Perspectives, Section: Literature, editor
Iulian Boldea. - Târgu-Mureş: Arhipelag XXI, 2014.

-

Participare la: Conferinta internatională Globalization,
Intercultural Dialogue and National Identity,desfașurată în
perioada 29-30 mai 2014 la Târgu Mures, în organizarea
Institutului de Studii Multiculturale Alpha, în parteneriat
cu Universitatea "Petru Maior" si Institutul de studii socioumane "Gheorghe Șincai" al Academiei Române cu
articolul: „Ora Păianjenului după ceasul lui Radu
Țuculescu„;

-

Participare la: Săptămâna Științifică a Universității din

Listă publicații

Listă activități
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Oradea, ediția a XXV-a, desfășurată în perioada 26-31
mai 2014 cu articolul: „Incursiune în proza scurtă a lui
Radu Țuculescu: Scorpionul galben”;
-

Redactarea articolului „Neliniștea interioară din Pivnița
lui Radu Țuculescu” în vederea publicării în revista:
Journal Of Romanian Literary Studies, Târgu Mureș
numărul 4/ 2014 (apariţie: 1 septembrie 2014);

-

Pregătirea articolului „Radu Țuculescu – prozator
contemporan” în vederea participării la: Simpozionul
Internaţional anual al Institutului de Filologie Română „A.
Philippide”, a XIII-a ediţie, cu titlul Limba şi cultura
română: abordări interne şi perspective externe, organizat
în colaborare cu Asociaţia Culturală „A. Philippide”, Iaşi,
în perioada 17−19 septembrie 2014;

-

Pregătirea articolului „Femeia în proza lui Radu
Țuculescu” în vederea participării la: Conferinţa
Internaţională „Călătoare fără frontiere. Omagiu Martei
Bibescu” organizată de Centrul de studii interdisciplinare
„Henri Jacquier”, cu sprijinul Facultăţii de Litere a
Universităţii Babeş-Bolyai, în colaborare cu Şcoala
Doctorală de Studii Lingvistice şi Literare, ce se va
desfăşura în perioada 2-5 octombrie 2014 la Facultatea
de Litere, Cluj-Napoca;

-

Redactarea de articole în vederea participării la:
Conferința internațională COMMUNICATION, CONTEXT,
INTERDISCIPLINARITY - ediția a treia (CCI 3) organizată
de Institutul de Studii Multiculturale Alpha, în parteneriat
cu Universitatea
"Petru
Maior"
din
Târgu
Mureș și Institutul de studii socio-umane "Gheorghe
Șincai" al Academiei Române, în perioada 23-24
octombrie a.c. la Târgu Mures; Domenii de cercetare:
filologie, comunicare, relații publice, jurnalism, istorie,
geografie, psihologie, sociologie, relații internaționale,
stiintele educației, studii europene, studii politice, drept,
economie și management;

-

Redactarea de articole în vederea publicării în volumul
conferinței:COMMUNICATION,CONTEXT,
INTERDISCIPLINARITY, Târgu Mureș, ediția a treia (CCI
3), ce va fi trimis pentru indexare ISI - Web of Science și
inclus în mai multe baze de date internationale;

-

Consultarea și achiziționarea de materiale bibliografice,
redactarea de materiale științifice cu scopul participării la
2

sesiuni de comunicări care urmează să aibă loc,
pregătirea unor materiale științifice în vederea predării
acestora spre publicare, în volume naționale și
internaționale participarea la evenimente științifice
relevante pentru cercetare, scoaterea la lumină a operei
lui Radu Țuculescu printr-o critică obiectivă;
-

Programarea de întâlniri cu scriitorul, în vederea realizării
unui interviu legat de opera acestuia, inspirații pentru
redactarea operelor, interferențe ale biografiei în operă și
alte detalii utile realizării unor referințe critice clare, care
să reflecte întocmai stilul prozatorului ș.a.
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