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GRANT INTERN UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI 

FACULTATEA DE LITERE 

DICȚIONAR TRILINGV DE TEORIE LITERARĂ : CONCEPTE, 

INSTRUMENTE ȘI STRATEGII DE ANALIZĂ A TEXTULUI LITERAR 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE – 2021-2022 

BUGETUL GRANTULUI - 50.000 lei 

DIRECTOR : PROF. DR.NICOLETA IFRIM 

ECHIPA DE CERCETARE: 
Nume, prenume și categoria cercetătorului (cercetători 

cu experiență, postdoctoranzi,doctoranzi,masteranzi): 

 

Prof. univ. dr. Simona Eugenia Antofi Cercetător cu experiență 

Conf. univ. dr. Isabela Merilă Postdoctorand 

Conf. univ.dr.Elena Costandache Postdoctorand 

 

ACTIVITĂȚI IMPLEMENTATE : 
A 1. Documentare și selecție a bibliografiei fundamentale și de specialitate în domeniul teoriei literare. 

A 2. Selecția corpusului de concepte, instrumente și strategii de analiză a textului literar și stabilirea structurii 

dicționarului trilingv. 

A 3. Elaborarea articolelor de dicționar în limba română și traducerea lor în limba engleză și franceză. 

A 4. Diseminarea rezultatelor parțiale ale cercetării prin participarea membrilor echipei la manifestări 

științifice (naționale și internaționale) specializate în domeniu. 

A 5. Diseminarea rezultatelor parțiale ale cercetării prin publicarea de articole, de către membrii echipei, în 

reviste de specialitate indexate BDI, ERIH+. 

A 6. Revizuirea articolelor elaborate și definitivarea structurii dicționarului trilingv. 

A 7. Pregătirea și editarea materialului elaborat în vederea publicării la o editură de prestigiu CNCS, cotată A. 

A 8. Achiziție de carte specializată și obiecte de inventar necesare cercetării 

 

REZULTATE ȘI INDICATORI 
Rezultat 1 – 1 Dicționar trilingv de teorie literară : concepte, instrumente și strategii de analiză a textului literar, 

publicat la o editură acreditată A de către CNCS. 

Rezultat 2 – 4 participări la manifestări științifice naționale sau internaționale, specializate în domeniu. 

Rezultat 3 – 4 articole publicate (sau cu accept de publicare) în reviste de specialitate indexate BDI sau 

ERIH+. 

Rezultat 4 – achizie de carte specializată necesară cercetării 

Rezultat 5 – achiziție de obiecte de inventar necesare cercetării (4 laptop-uri) 
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