
Raport despre realizarea proiectului 

 

Integrarea interdisciplinară a competențelor de cunoaștere, înțelegere și aplicare în 

programele doctorale (INTER-DOC) 

 

Domeniu științific – Științe umaniste 

Durata proiectului 01.01.2017 – 25.12.2017 

 

Consorțiul proiectului a fost constituit din: 

 

Ludmila ZBANT, doctor habilitat, profesor, decan al facultății de Limbi și Literaturi 

Străine a Universității de Stat din Moldova (USM), Republica Moldova – director de proiect 

Diana VRABIE, doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat « Alecu Russo » 

din Balti (USB), Republica Moldova – co-director de proiect 

Roxana PATRAS, doctor, conferențiar universitar, Universitatea « Alexandru Ioan 

Cuza » (UAIC) din Iași, România – co-director de proiect 

CHNANE- DAVIN  Fatima, doctor, Profesor al universităților, Universitatea d’Aix-

Marseille (UAM), Franța – co-director de proiect 

 

Finanțarea primită din partea AUF – 6000 euro 

Co-finanțarea din partea universităților membre –  

Universitatea de Stat din Moldova 5400 euro 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți 2000 euro 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 1000 euro 

 

Scopul proiectului a vizat constituirea unei noi formule de organizare a cercetării 

doctorale prin integrarea competențelor interdisciplinare de cunoaștere – comprehensiune – 

aplicare, care anterior erau abordate separat în curricula Școlilor doctorale (ȘD) în științe 

umaniste. 

Obiectivul principal a fost centrat pe formarea echipei mixte interuniversitare de cercetare 

și de predare/ învățare în cadrul programelor doctorale, capabilă să efectueze cercetări pe 

subiecte comune. Rezultatele obținute au scos la suprafață necesitatea actualizării programelor 

de formare la nivel de doctorat, publicarea sau digitalizarea conținuturilor cursurilor și 

publicațiilor științifice elaborate pe parcursul prezentului proiect, elaborarea unor strategii 

comune de cercetare în perspectivă interdisciplinară. Dezvoltarea competențelor interdisciplinare 



de cercetare a doctoranzilor au fost realizate prin activitățile de formare și de cercetare: diverse 

mobilități, stagii de documentare, colocvii, prezentări ale capitolelor din tezele de doctorat ș.a.  

Aceste schimbări au devenit posibile grație misiunilor de formare realizate de experții 

proiectului din universitățile europene din România și Franța, precum și prin stagiile de 

documentare științifică și de schimb de experiență de care au beneficiat membrii proiectului din 

universitățile din Republica Moldova. Stagiile au contribuit la revizuirea și actualizarea 

cursurilor ținute la doctorat, inclusiv în direcția integrării dimensiunii interdisciplinare. 

In cadrul proiectului au fost organizate următoarele mobilități:  

Dl Ion Gutu, Universitatea de Stat din Moldova a avut o misiune la Aix-Marseille 

Université, aprilie 2017, stagiu de documentare și de schimb de experiență. 

Toți ceilalți membri ai echipei proiectului au beneficiat de stagii de diferită durată 

desfășurate la Universitatea „A.I. Cuza” din Iași :  

Dna Diana Vrabie, Universitatea de Stat « Alecu Russo » din Balti martie, 2017 

Dna Angela Gradinaru, martie-aprilie 2017 

Dl Nicolae Leahu, Universitatea de Stat « Alecu Russo » din Balti, octombrie-noiembrie 

2017 

Dna Viorica Lifari, Universitatea de Stat din Moldova, noiembrie 2017 

Dna Ludmila Zbant, Universitatea de Stat din Moldova, noiembrie 2017 

Dna Victoria Solovei, Universitatea de Stat din Moldova, noiembrie 2017 

Dna Valenina Prisecari, Universitatea de Stat din Moldova, noiembrie 2017 

 

Exsperții din partea Universității „A.I. Cuza” din Iași au propus sesiuni de formare și de 

expertiză în cele două universități din Repubblica Moldova, membre ale proiectului: 

Dna Camelia Gradinaru, februarie 2017, USM 

Dl Emanuel Grosu, aprilie 2017, USB 

Dna Andreea Mironescu, iunie 2017, USM 

Dna Roxana Patras, octombrie 2017, USM 

 

Prima misiune de expertiză s-a desfășurat la Universitatea de Stat din Moldova în 

perioada 23-25 februarie 2017 și a fost moderată de dna Camelia Grădinaru de la UAIC. Dânsa a 

propus 2 cursuri prin care și-a propus să introducă studenții în paradigmele, metodele și 

perspectivele care aparțin ariei interdisciplinare aflate la confluența dintre tehnologiile digitale și 

științele umaniste – digital humanities/ humanités numériques. Această arie presupune 

cercetare colaborativă, transdisciplinară, precum și noi modalități de scriere, lectură, predare, 

învățare, arhivare și publicare. Astfel, materialele și metodologiile specifice disciplinelor 



umaniste tradiționale se împletesc cu instrumente care aparțin noilor tehnologii (hipertext, 

hipermedia,vizualizarea datelor, cautarea informațiilor, digitalizare, baze de date etc.). Digital 

humanities produc o dublă orientare: în același timp cu utilizarea unor abordări inovatoare se 

preocupă de impactul acestora asupra culturii, impunând atât un tip nou de cercetare, cât și o 

profundă direcție critică și interogativă în interiorul științelor umaniste.  

Cursul numărul 1: Textualitatea digitală: paradigme, interpretări, critici a avut drept 

cadru general trecerea de la codex la computer căci noile tehnologii și mijloace de comunicare au 

generat noi forme de text, precum și spații inedite de scriitură și lectură. Cursul prezentat și-a 

propus să analizeze, să interpreteze, să critice și să exemplifice cele mai semnificative practici 

textuale ale culturii digitale. Natura hibridă a stilului lingvistic utilizat în comunicarea mediată 

de calculator, care combină un registru scris (formal) cu trăsături orale (informale), a fost un 

element-cheie al cursului.  

Cursul numărul 2: Comportamente de căutare în mediul online a încadrat alături de 

problematica scrierii, a producerii și arhivării, problema căutării informației care este extrem de 

importantă în contextul actual al abundenței informaționale. Astfel, modelele generale ale 

comportamentului de căutare sunt relevante pentru design-ul instrumentelor de căutare, pentru 

înțelegerea tendințelor în activitățile de lectură și cercetare. În complexitatea de activități pe care 

le întreprinde cercetătorul umanist (student, cadru didactic, scriitor) se află și căutarea (plus 

selectarea) celei mai actuale și relevante literaturi de specialitate.  

În afară de cursurile ținute în fața doctoranzilor, dna C. Grădinaru a participat la întâlniri 

și discuții cu membrii Școlii doctorale; a expertizat planul de studii doctorale. A răspuns la 

diferite întrebări în cadrul mesei rotunde ce a înglobat probleme legate de integrarea noilor 

tehnologii în activitățile de predare-învățare. 

A doua misiune susținută de dl Emanuel Grossu s-a desfășurat la Universitatea de Stat 

„Alecu Russo” din Bălți în perioada 6-8 aprilie 2017 și a avut drept obiectiv familiarizarea 

studenților cu modul de gândire și de conceptualizare al medievalilor. Demersul este util în 

special celor care, pasionați de hermeneutică, își propun să abordeze texte latine „din interior”, 

dar și celor care sunt conștienți că felul nostru de a gândi datorează enorm efortului intelectual 

din secolele pe nedrept numite „întunecate”. Pornind de la principiul foarte simplu potrivit căruia 

un text trebuie interpretat în funcție de genul/genurile căruia/cărora îi aparține, la jumătatea 

secolului trecut, prin lucrarea Recherches sur le Confession de saint Augustin, P. Courcelle, 

propunea un nou gen de analiză a întregii arii a literaturii medievale, câtă vreme aceasta nu 

respectă o separare netă a genurilor: un text autobiografic, cum sunt Confesiunile lui Augustin 

(pentru a insista pe exemplul propus de P. Courcelle), adică un text literar autobiografic poate fi 

în egală măsură și un text teologic, la fel cum o lucrare istoriografică (de exemplu, Istoria 



longobarzilor a lui Paulus Diaconus) este în egală măsură un text literar în care se pot insera 

elemente dogmatice, liturgice etc. Lucrurile devin mai complicate atunci când genuri ale 

producțiilor artistice ”păgâne” sunt impregnate de elemente ale doctrinei creștine, în efortul 

constant și rareori izbutit al omului medieval de a face totul (inclusiv scribere legenda) ad 

maiorem gloriam Dei. Așadar, hermeneutica unor astfel de texte presupune din partea 

interpretului, a traducătorului sau pur și simplu a cititorului un amplu bagaj de cunoștințe: de 

limbă și literatură latină, de teologie, filosofie, de istorie culturală etc. Nu lipsită de importanță 

este atenția care trebuie acordată sferei semantice a termenilor. Nu de puține ori, suntem tentați 

să traducem un termen latin (de exemplu, curiositas) prin derivatul său direct în limba-țintă 

(curiozitate), uitând că, în multe cazuri, evoluția sferei sale semantice nu a fost una liniară și că, 

în diferite contexte cultural-istorice, termenul a fost conotat diferit.  

Cursul numărul 1: Navigatio Sancti Brendani Abbatis (Anonim, sec. IX-X): de la 

legendele celtice la dogma creștină a avut scopul de a identifica câteva elemente semnificative 

pe care mai apoi să le analizeze și să le interpreteze atât din perspectiva mitologiei celtice, cât și 

din cea a credinței creștine. Merită atenție în special acele elemente-cheie ale mitologiei care, 

prin utilizarea abilă a planurilor alegorice, au fost convertite în vectori ai adevărurilor dogmatice, 

dar și concepte fundamentale precum timpul sau sfințenia.  

Cursul numărul 2: Absolutio, Arbiter elegantiae, Aestimatio: o analiză diacronică a 

sferei semantice și-a propus analiza a trei termeni latini – absolutio, aestimatio, arbiter 

elegantiae -, pornind chiar de la analiza etimologică, și evidențierea atât a principalelor 

modificări de sens pe care le-au suferit în decursul istoriei lor, cât și a nuanțelor semantice care 

s-au transmis, îndreptățit sau nu, termenilor pe care i-au generat în special în limba română.  

Dl Grossu a avut discuții la mesele rotunde organizate pentru doctoranzi și cercetători. Tot 

Dumnealui a aplicat primul chestionar privitor la metoda de cercetare interdisciplinară, ale cărui 

rezultate au constituit baza raportului de evaluare elaborat la sfârşitul proiectului. 

Profesorul invitat la USM Andreea Mironescu a realizat misiunea de predare și expertiză în 

perioada 01 – 03 iunie 2017, având domeniul general Studiile Memoriei: Poetică și 

Hermeneutică. Principalele idei ale cursului s-au conturat în jurul a 2 axe: Cursul 1. Studiile 

memoriei: concepte, metode și aplicarea lor în cercetarea filologică. Aceste concepte, teorii și 

metode au constituit osatura cursului, mai ales că ele se prezintă din start ca fiind 

interdisciplinare, integrând concepte din alte științe umaniste, cum ar fi psihologia, sociologia, 

culturologia și artele.  Au fost analizate și dezbătute concepte ca memoria colectivă (Maurice 

Halbwachs, Jeffrey K. Olick), memoria socială, memoria culturală (Aleida and Jan Assmann), 

memoria medilă (Astrid Erll). Expertul din România a acordat o atenție suplimentară integrării 



conceptelor respective în cercetarea filologica, mai exact =n studiile literare în sociolingvistică, 

traducere ș.a.  

Cel de-al doilea curs prezentat, Politici memoriale ăn europa postcomunistă și reflectarea 

lor în literatură a avut scopul de a examina reflecțiile asupra „războaielor de memorii” și a 

politicilor memoriale aplicate în literatura contemporana. 

In cadrul mesei rotunde cu tematica Sunt oare moarte „disciplinele” ? Postdisciplinaritate, 

interdisciplinaritate, multidisciplinaritate. 

Doamna Mironescu a aplicat chestionarul privitor la oportunitatea cercetării 

interdisciplinare la nivel de doctorat. Informațiile obținute la fel au fost integrate în raportul de 

diagnostic elaborat la finalul proiectului. 

O altă mobilitate a experților de la Iași, susținută de dna Roxana Patraș, a fost efectuată în 

octombrie 2017. Principala misiune a constituit lucrul cu două focus grupuri tot pe tematica 

interdisciplinarității în cercetarea doctorală. De această dată la chestionar au răspuns doctoranzii 

și tutorii, cercetătorii cu diferite experiențe de lucru de cercetare. Toate chestionarele cumulate 

au oferit un material bogat de analiză și au făcut posibilă evaluarea și construirea viitoarelor 

strategii de aplicat în formarea doctorală.  

Același cadru a fost reluat la două mese rotunde în timpul mobilității la UAIC în luna 

noiembrie 2017 a cercetătoarelor de la USM Viroca Lifari, Ludmila Zbant și a doctorandelor 

Valentina Prisecari și Victoria Solvei care au punctat o dată în plus, împreună cu membrii 

echipei de la Iași, o serie de probleme în cercetarea doctorală valute din perspectiva 

conducătorilor de doctorat și a doctoranzilor. Doctorandele au accentuat oportunitatea misiunilor 

de documentare științifică de care au putu beneficia și au subliniat că astfel de misiuni sunt 

deosebit de benefice pentru elaborarea cu succes a textelor cercetărilor efectuate. 

În încheierea proiectului putem constata că am reușit să realizăm scopurile propuse inițial, 

am creat o echipă interuniversitară capabilă să realizeze proiecte de cercetare în dimensiune 

interdisciplinară, iar rezultatele chestionarelor aplicate pe durata realizării proiectului pot fi 

extinse și spre alte universități în vederea constituirii unei strategii mai ample de formare 

doctorală în științe umaniste prin integrarea interdisciplinarității. 

 

Ludmila Zbanț, dr.hab., prof.univ., decan 

Director de proiect 

 

 

22 ianuarie 2018 


