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Școală de vară pentru tinerii cercetători filologi (masteranzi și doctoranzi) 
Fețele ironiei în literatură și critică 

Organizatori: UBB (Facultatea de Litere, Departamentul de literatură română și teoria 
literaturii) și Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” 

Perioada 29 iunie-3 iulie 2020 
 

 
Aflată la a doua ediție, școala de vară organizată de Facultatea de Litere a UBB și de Memorialul 

Ipotești le propune anul acesta tinerilor cercetători filologi, masteranzi și doctoranzi ai universităților din 
țară și din străinătate, o reflecție asupra strategiei discursive a ironiei în literatură și critică.  

Pentru siguranța tuturor participanților, școala de vară se va desfășura exclusiv on-line, pe 
platforma Skype, în perioada 29 iunie-3 iulie 2020, în intervalul orar 15.00-20.00. Activitățile vor fi 
organizate pe ateliere tematice, iar programul va conține conferințe invitate ale unor specialiști (români 
și/sau străini) și un recital de poezie, al unui poet invitat. Comunicările susținute în cadrul atelierelor de 
către tinerii cercetători înscriși vor avea șansa publicării fie în revista „Glose”/2020, a Memorialului 
Ipotești, fie în revista „DacoromaniaLitteraria”/2021, a Institutului de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil 
Pușcariu” – Academia Română, Filiala Cluj-Napoca. 

Dosarul de candidatură va conține un proiect de cercetare pe tema sugerată (maximum 16.000 
de semne, cu spații, inclusiv referințele critice), cu aplicație la domeniul eminescologiei sau la alte 
domenii de interes, precum și formularul de înscriere anexat (v. mai jos). Dosarul va fi trimis, în format 
electronic, pe adresa m.ipotesti@gmail.com, până la data de 11 iunie 2020, rezultatele selecției fiind 
anunțate tuturor candidaților, pe email, până în 17 iunie. Candidaturile incomplete/incorecte nu vor fi 
luate în considerare. 

Pentru informații suplimentare, persoanele de contact sunt dna lect. dr. Corina Croitoru 
(corina.boldeanu@yahoo.com), din partea Facultății de Litere – UBB, și dna conf. dr. Ala Sainenco 
(m.ipotesti@gmail.com), din partea Memorialului Ipotești.  

 
 
Cluj-Napoca, 16 mai 2020   În numele comitetului de organizare, 

lect. dr. Corina Croitoru 
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

(completați documentul, înregistrați-l PDF, numindu-l cu numele și prenumele dvs., și returnați-l pe 
adresa: m.ipotesti@gmail.com) 

 

 

A. INFORMAȚII CARE VOR FIGURA ÎN DOCUMENTELE ȘCOLII DE VARĂ: 

Nume, prenume:  

Statut (masterand/doctorand): 

Afiliere instituțională: 

E-mail, telefon (coordonate de contact on-line):  

Coordonator științific (nume, coordonate de contact): 

Titlul proiectului de cercetare:  

Abstract (max. 500 de semne) + 5 cuvinte-cheie: 

 

 
 
B. INFORMAȚII NECESARE ORGANIZATORILOR: 

Confirm că datele de mai sus sunt corecte și complete și că sunt de acord cu prelucrarea lor de către 
organizatori, precum și că sunt de acord participarea audio-video pe platforma indicată și cu 
înregistrarea activităților. 

Alte mențiuni: … 

 

Data:  

Semnătura, 
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