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Invitaţie 
 

 

Dragi alumni ai Facultății de Litere, 

Dragi studenți, viitori alumni ai Facultății de Litere, 

 

Avem deosebita plăcere de a vă invita să participaţi la cea de-a cincea ediţie a seriei 

Conferințele Alumnilor, organizată de această dată de colectivul de Literatură Universală și 

Comparată.  

 

Sunteți așadar chemați să fiți parte a unui dialog între generaţii pe tema experiențelor 

studențești, a ascensiunii în carieră şi a provocărilor lansate de domeniul de activitate, care își 

propune încă o dată să vă aducă împreună pe voi, alumnii Facultății de Litere și pe actualii ei 

studenți.    

 

Întâlnirea are loc joi, 21 martie 2013, începând cu ora 18.00, în Sala de Lectură a 

Facultăţii de Litere. 

 

Invitaţii sunt, așa cum v-am obișnuit deja, doi dintre absolvenţii de succes ai specializării 

Literatură Universală și Comparată. Este vorba despre: Andreea Apostu, masterand la programul 

Studii franceze și francofone în cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității din 

București, și Dorina Ivan, redactor de literatură în cadrul Grupului Editorial ALL și traducător 

literar din spaniolă. 

 

Moderate de conf. univ. dr. Elena Ionescu și de Laura Dumitrescu, doctorand în cadrul EDSS 

(Ecole Doctorale Francophone en Sciences Sociales), discuțiile caută să răspundă curiozităților 

formulate pe marginea unor teme și subiecte dintre cele mai incitante și de mare interes pentru voi, 

studenții de astăzi ai facultății și, mai cu seamă, ai specializării noastre, precum: de ce LUC; 

experienţă de lectură și cărţi preferate; în ce măsură secţia absolvită v-a format pentru profesia 
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actuală; gândire comparatistă vs. gândire sintetică; ce oportunităţi oferă deschiderea culturală 

dobândită în timpul studiilor la LUC; ce sfaturi le daţi actualilor studenţi de la LUC.     

 

Vă aşteptăm cu drag și într-un număr cât mai mare, mai ales că ediția din luna martie a 

seriei Conferințele Alumnilor se anunță a fi una extrem de interesantă.   

 

Pentru confirmări de participare: 

Adina David, 0730.256.934 sau Diana Ola, 0757.381.123 

Testimoniale:  

http://topub.unibuc.ro/conferinta-alumnilor/ 

http://topub.unibuc.ro/conferintele-alumnilor-la-a-doua-edite/ 

http://www.unibuc.ro/facultati/litere/docs/2013/ian/23_13_33_50Comunicat_pos

t-eveniment_Conf_Alumnilor_III.pdf 

http://www.unibuc.ro/facultati/litere/docs/2013/mar/01_13_40_18Comunicat_de

_presa_post-eveniment_1.pdf 
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