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               Proiectele de cercetare în terminologie: dinamică şi realităţi 
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Realizarea unor proiecte de cercetare în domeniul terminologiei depinde de multe ori de obţinerea unor 
burse naţionale şi/sau internaţionale, de finanţarea unor proiecte de cercetare individuale sau de echipă 
– cum ar fi ERC (European Research Council) din Programul european Horizon, Individual Fellowships 
Marie Skłodowska-Curie, apelurile ministeriale de proiecte de excelenţă şi apelurile «Tinere Cercetătoare 
– Tineri Cercetători» din diferite ţări. Este vorba despre programme evaluate conform unor criterii de 
excelenţă, de impact şi de realizare care susţin proiectele ştiinţifice cu subiecte ambiţioase şi  presupunând 
riscuri şi care permit laureaţilor să-şi creeze în mod autonom echipele de cercetare în jurul unei teme 
originale. În lume, în afara tipurilor de finanţare a cercetării publice, există şi  căi de finanţare care trec 
prin fundaţii prestigioase, instituţii publice sau private.  

A XVIII-a Zi Ştiinţifică Realiter şi al XXXII-lea Colocviu Ass.I.Term îşi propun să poată prezenta 
colegilor, doctoranţilor, studenţilor şi comunităţii limbilor romanice dinamica cercetării terminologice 
actuale care beneficiază de finanţări şi care cuprinde lucrări sunt în curs, recent încheiate sau în aşteptarea 
rezultatelor de evaluare. 

A XVIII-a Zi Ştiinţifică Realiter şi al XXXII-lea Colocviu Ass.I.Term doresc să reunească reflecţiile cele 
mai percutante şi mai interesante privitoare la cercetările în curs în domeniul terminologiei teoretice şi 
aplicate.  

Temele posibile de reflecţie sunt următoarele: 

a) Abordări metodologice şi cercetare terminologică; 
b) Terminologie şi traducere specializată; 
c) Terminologie şi predarea limbilor de specialitate; 
d)Terminologie, mediere şi comunicare specializată; 
e) Terminologii şi politici lingvistice. 

Propunerile de comunicare (aproximativ 400 de cuvinte), redactate într-una dintre limbile oficiale ale 
Reţelei (catalană, franceză, galiciană, italiană, portugheză, română, spaniolă), trebuie să fie trimise 
Secretariatului Realiter (realiter@unicatt.it) şi Secretariatului Ass.I.Term (info@assiterm91.it) în format 
.doc înainte de 15 mai 2022. În documentul .doc nu trebuie să apară decât titlul si propunerea de 
comunicare;  nu trebuie să apară niciun element permiţând identificarea autorilor. În e-mailul destinat 
Secretariatelor (cu documentul .doc şi poza autorului/autorilor în attach), trebuie precizate numele 
autorului/autorilor şi instituţia din care fac parte. 
Toate propunerile primite sunt supuse evaluării Comitetului ştiinţific. 
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Calendar  
Până pe 15 mai 2022 – primirea propunerilor; 
Până pe 30 mai 2022 – comunicarea rezultatului evaluării propunerilor de către Comitetul ştiinţific; 
Până pe 20 septembrie 2022 – înscrierea la Ziua ştiinţifică Realiter şi la Colocviul Ass.I.Term (link-ul va 

fi indicat în programul definitiv); 
6 şi 7 octombrie 2022  - A XVIII-cea Zi ştiintifică REALITER  şi al XXXII-lea Colocviu Ass.I.Term.  
Publicarea comunicărilor este prevăzută în 2023, după citirea articolelor de către 2 specialişti fără 

cunoaşterea autorilor. 
 

Comitet ştiinţific 
Ieda Alves, Universidade de São Paulo 
Assunta Caruso, Università della Calabria 
Manuel Célio Conceição, Universidade do Algarve şi Conseil Européen pour les Langues 
Iria da Cunha Fanego, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
Xavier Darras, Office québécois de la langue française 
Francesca Dovetto, Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
Claudio Grimaldi, Università degli Studi di Napoli “Parthenope” şi Associazione Italiana per la 

Terminologia (Ass.I.Term) 
Estela Lalanne de Servente, Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires 
Corina Lascu Cilianu, Academia de Studii Economice din Bucuresti 
Mercé Lorente, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona 
Manuel Núñez Singala, Universidade de Santiago de Compostela 
Paola Puccini, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 
Étienne Quillot, Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF) 
Francesco Sabatini, Associazione Italiana per la Terminologia (Ass.I.Term) 
Paul de Sinety, Délégué général à la langue française et aux langues de France 
Daniela Vellutino, Università degli Studi di Salerno 
Maria Teresa Zanola, Secrétaire Générale REALITER şi Università Cattolica del Sacro Cuore 
 
Comitet de organizare 
Eleonora Marzi, Università degli Studi di Bologna 
Silvia Domenica Zollo, Secrétariat REALITER şi Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 


