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„Cunoașterea este valuta noii economii mondiale”
organizația pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (oECD) 2002

Societatea bazată pe cunoaștere este imposibil de imaginat fără un schimb activ, conștient și con-
tinuu privind noile achiziții din domeniul cercetării și inovării științifice. Evenimentele de schimb
de experiență, diseminare a rezultatelor și networking profesional fac parte din canalele esențiale
pentru asigurarea sustenabilității comunității științifice. Masa rotundă devenită semn distinctiv al
Zilelor Facultății de științe ale Comunicării intră în a 5-a ediție cu o creștere valorică lesne de con-
statat: sunt tot mai numeroase și de mai mare greutate realizările membrilor colectivului FSC, iar
producțiile editoriale și proiectele demonstrează capacitatea cercetătorilor din acest colectiv de a
atrage parteneriate internaționale, sporind astfel impactul cercetării teoretice și aplicative. Practica
internațională înregistrează deja profesii precum „broker al cunoașterii”, cu rol de a crea conexiuni
între comunitatea științifică și societate. realizările FSC demonstrează că cercetarea poate fi, și este,
conectată la fenomenele sociale actuale, contribuind la dezbaterile privind soluțiile de care avem
nevoie pentru o dezvoltare durabilă în plan științific, didactic, acțional. 2022 este anul unui salt în
privința organizării cercetării la nivelul FSC prin crearea de centre de cercetare specializate: Centrul
de Cercetări Interdisciplinare în Comunicare și Dezvoltare Durabilă din universitatea Politehnica
Timișoara – PoliCoM și Centrul de Cercetări avansate în Domeniul Traducerii din universitatea
Politehnica Timișoara – PoliCaT. rezonând cu un vers celebru, „La trecutu-ți mare, mare viitor!”
schimbul de idei din cadrul mesei rotunde este forma noastră de a ura „La mulți ani, FSC!”

Moderator: Conf. dr. adina ramona Palea

organizatori: Conf. dr. Mariana Cernicova-Bucă
Prof. dr. Vasile gherheș

Intervenții:

I. Cărți/Volume

Daniel DEjICa
Continuitate și perseverență editorială la FSC.

Mariana CErnICoVa
Comunicarea de criză. Dicționar român-englez, 

englez-român.

Mirela PoP
Dictionnaire contextuel de métaphores de l’automobile 
La dimension métaphorique des langages de spécialité.

Études sur les métaphores de l’automobile

ruxandra BugLEa
Mitteleuropa revisited. De ce viitorul Europei se va decide

în Europa Centrală (traducere)

II. articole

Mariana CErnICoVa
Tineret – comunicare – cultură.

Mugurel DragoMIr
Perspective culturale, sentimente și comportamente de

adaptare în timpul pandemiei de CoVID-19: un studiu 
de caz asupra studenților români.

Marcela FărCașIu
aspecte comunicative ale campaniilor de sănătate

publică. analiză de conținut a campaniei de pro-vaccinare
în românia în timpul pandemiei de CoVID-19.

Claudia SToIan
Trecerea de la învățământul online la cel față în față 

după CoVID-19: Beneficiile învățământului online 
din perspectiva studenților.

ana-Maria DaSCăLu-roMIțan
Traductologia azi - a preda in timpul pandemiei de Covid.

Marcela FărCașIu
Limbajul ușor de citit în românia: Situație actuală 

și perspective viitoare în context european.

Simona șIMon
accesibilitatea lingvistică in românia.

Liliana CISMarIu
Conexiunea dintre cerere și ofertă - locul de întâlnire 

la intrarea pe piața muncii.

Daniel CIurEL
jocurile dezinformării. 

III. Proiecte

Liliana CISMarIu
Susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor sociale din

mediul rural - SuS ruraL
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