Curriculum Vitae

Laura Sitaru, conferenţiar dr.
Secţia arabă, Departamentul de Limbi şi Literaturi Orientale
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine
Universitatea din Bucureşti

Contact:

lauramariana.sitaru@g.unibuc.ro
www.araba.lls.unibuc.ro

Domenii de specializare şi cercetare: civilizaţie arabo-islamică (perioada clasică,
modernă şi contemporană); literatură arabă modernă; literatură arabă de călătorie; limba
arabă literară (cursuri practice); istoria ideilor şi a conceptelor.

Activitate didactică1
Cursuri
- licenţă
o Civilizaţie arabo-islamică (anul I)
o Literatură arabă modernă (anul al III-lea)
o Literatura de călătorie în spaţiul arab (curs opţional nou introdus în anul
universitar 2012-2013 pentru anul al III-lea)
o Cursuri practice de limba arabă (anii al II-lea şi al III-lea)

- masterat (Spaţiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţi)
o Civilizaţia arabă: trăsături definitorii (anul I-masterat)
o Modele identitare în spaţiul arabo-islamic (analiza în diacronie a modelelor
culturale din spaţiul arabo-islamic; dinamica islamului contemporan; islamul în
Occident; anul II-masterat)
În Anexa la CV, pentru activitatea de îndrumare şi consiliere didactică, se regăsesc titlurile proiectelor de
finalizare a studiilor de licenţă, respectiv, masterat coordonate în ultimii cinci ani.
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o Ateliere de limba arabă (cursuri de audiţie, redare şi intepretare de text)

- colaborări în programe de masterat ale Universităţii din Bucureşti
Semestrul al II-lea (februarie-iunie) al anului universitar 2011-2012, colaborare cu
programul de masterat Cultură şi politică în context european şi internaţional,
coordonat de prof. dr. Andrei Cornea, Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti
(titlul cursului: „Limba arabă, element fundamental în definirea identităţii arabe”)

Experienţă didactică anterioară
-

2009 (februarie) – 2014 (septembrie): lector la secţia arabă a Facultăţii de Limbi
şi Literaturi Străine

-

2006 (februarie) – 2009: asistent la secţia arabă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi
Străine

-

2003 (februarie) - 2006: preparator la secţia arabă a Facultăţii de Limbi şi
Literaturi Străine

Studii universitare
-

august 2009, doctorat în ştiinţe umaniste, domeniul istorie, obţinut cu
calificativul „foarte bine” (cu teza: Concepte – cheie în terminologia politică
arabă. Studiu lingvistic, istoric şi politologic), coordonator: prof. univ. dr. Lucian
Boia

-

octombrie 2005 – septembrie 2008, doctorand la Şcoala Doctorală a Facultăţii
de Istorie a Universităţii din Bucureşti

-

2002-2004 : studii de masterat – Istoria ideilor şi mentalităţilor, la Facultatea de
Istorie a Universităţii din Bucureşti

-

1997-2002 : Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti,
specializarea limba şi literatura arabă- limba şi literatura italiană

Stagii de pregătire şi formare
-

3 octombrie 2011 – 15 februarie 2012, Fulbright Senior Researcher la
Universitatea Georgetown din Washington, Prince Alwaleed Bin Talal Center for
Muslim and Christian Understanding
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-

septembrie 2007 – iulie 2008, bursier AuF (Agence universitaire de la
Francophonie), în cadrul programului de mobilitate universitară

-

15 septembrie 2007 – 15 februarie 2008, stagiu de documentare în vederea
pregătirii tezei de doctorat, la Universitatea din Cairo, Facultatea de Economie şi
Ştiinţe Politice, în cadrul programului de mobilitate universitară al AuF

-

octombrie 2000 – iunie 2001 : cursuri de limbă şi literatură arabă urmate la
Facultatea de Litere a Universităţii din Cairo în cadrul unei burse obţinute prin
ONBSS al Ministerului Educaţiei; cursuri de limbă arabă urmate la Institutul
pentru Străini de pe lângă Ministerul Educaţiei din Egipt;

-

1999 : Institut Bourguiba des Langues Vivantes, Tunis, cursuri intensive de limbă
arabă urmate în perioada 05.07.1999-30.07.1999, în cadrul unei burse obţinute
prin ONBSS al Ministerului Educaţiei.

Experienţă profesională în domenii conexe
-

mai 2012 – prezent: director de cercetare, Direcţia Furnizare Expertiză pentru
Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Diplomatic Român

-

martie 2012 – prezent: prodecan al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a
Universităţii din Bucureşti

-

februarie 2012 – prezent: membru al Asociaţiei Fulbright Alumni

-

ianuarie 2012 – prezent: membru în consiliul ştiinţific al colecţiei Alif (colecţie de
traduceri din literatura arabă contemporană coordonată de prof. dr. George Grigore),
găzduită de editura Ars Longa, Iaşi

-

2011 – prezent: coeditor al revistei Romano-Arabica, publicaţie a Centrului de Studii
Arabe al Universităţii din Bucureşti (http://araba.lls.unibuc.ro/?page_id=2791)

-

2005 (septembrie) – prezent: cercetător la Institutul Diplomatic Român (zona de
expertiză – Orientul Mijlociu)

-

2004 (iunie) – 2007 (septembrie): redactor la Serviciul Arab al Radio România
Internaţional

3

-

2003-prezent: membru al Centrului de Studii Arabe al Universităţii din Bucureşti

-

2002-2004: colaborator la Serviciul Arab al Radio România Internaţional

Limbi străine cunoscute
arabă, engleză, franceză, italiană
Premii şi distincţii
Premiul Uniunii Scriitorilor din România – filialele Bucureşti – pentru traducere
literară (9 decembrie 2013) pentru traducerea romanului “Taxi. Povestiri din trafic” al
autorului egiptean Khaled al-Khamissi (http://araba.lls.unibuc.ro/?p=3785)
Participare la colocvii şi conferinţe (selecţie)
-

27 septembrie 2014, susţinerea comunicării Formarea principalelor concepte
politice ale islamului modern, între contactul cu valorile occidentale şi
reinterpretarea categoriilor fundamentale ale civilizației islamice în cadrul
workshopului „Creştinism, islam şi democraţie în Europa”, organizat de Centrul
de Analiză Politică al Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

-

1-5 aprilie 2014, susţinerea unei serii de trei prelegeri cu tema „Literatura arabă
de călătorie şi experienţa constrastului în construcţia identitară”, la Universitatea
din
Cadiz,
Spania,
în
cadrul
mobilităţii
Erasmus
(http://araba.lls.unibuc.ro/?p=4147)

-

11-12 februarie 2014, Riyadh, participant la „The second Saudi-Romanian
Workshop”, cu lucrarea Revisiting some common loci in both European and Arab
cultural representations (http://www.idr.ro/Workshop2014.pdf)

-

31 ianuarie 2014, susţinerea conferinţei Aspecte ale unei traduceri culturale:
romanul Taxi. Povestiri din trafic al scriitorului Khaled al-Khamissi, Bucureşti,
Uniunea Scriitorilor din România (în cadrul ciclului de întâlniri cu cititorii);
http://www.bibmet.ro/detalii-articol.aspx?artId=1117&catId=346&c=1

-

18 decembrie 2013, susţinerea prelegerii Ibrāhīm al-Yāziğī şi reformarea limbii
arabe în cadrul evenimentului Ziua Internaţională a Limbii Arabe, organizat de
Secţia de Arabă şi Corpul Diplomatic Arab din România, Casa Universitarilor,
Bucureşti (http://araba.lls.unibuc.ro/?p=3851)
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-

5 septembrie 2013, guest-speaker la dezbaterea „Siria: cronica unui conflict
amânat”, organizată de Fundaţia Nicolae Titulescu, cu prelegerea
Confesionalizarea
conflictului
sirian:
discurs
şi
realitate
(http://www.titulescu.eu/2013/09/siria-cronica-unui-conflict-amanat/);

-

2 aprilie 2013, prelegerea Aspecte istorico-culturale ale relaţiei româno-arabe
(prelegere în limba arabă) în cadrul celei de-a 3 ediţii a Programului de pregătire
diplomatică, organizat la Ramallah, Teritoriile Palestiniene, de către Institutul
Diplomatic Român şi Ministerul Afacerilor Externe

-

27 martie 2013, participare la manifestarea culturală Journée franco-arabe
(eveniment organizat de secţia de arabă a Facultăţii de Limbi Străine, în
colaborare cu Lectoratul francez şi găzduit de Institut Français de Bucarest), cu
conferinţa
Le
dernier
immigré:
une
histoire
des
mots
(http://araba.lls.unibuc.ro/?p=2971)

-

8 decembrie 2012, participare în calitate de profesor moderator al secţiunii
„Studii culturale” la conferinţa anuală a cadrelor didactice din Facultatea de
Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti, desfăşurată sub tema
„Hărţi ale cunoaşterii: sunete, culori, miresme şi miasme”;

-

12 noiembrie 2012, susţinerea conferinţei The Southern shore of the
Mediterranean and the need to revisit some common loci in both European and
Arab approaches în cadrul cursurilor internaţionale ”Nicolae Titulescu”, Poiana
Braşov
(11-18
noiembrie
2012)
http://www.mae.ro/sites/default/files/file/2012.11.12_program_n.titulescu.pdf

-

7 iunie 2012, prelegerea Traducerea romanului Taxi. Povestiri din trafic: o
provocare culturală, eveniment organizat de Centrul de Studii Arabe, ambasada
Egiptului şi găzduit de Librăria Mihai Eminescu, Bucureşti, cu ocazia lansării
traducerii (http://araba.lls.unibuc.ro/?p=2012)

-

19 mai 2012, participare la colocviul internaţional „55 years of Arab Studies in
Romania”, organizat de Centrul de Studii Arabe al Universităţii din Bucureşti, cu
lucrarea “Stereotypes about Islam and media intellectuals’ discourse after 9/11”,
http://araba.lls.unibuc.ro/?p=1860

-

31 ianuarie 2012, prelegerea Stereotypes on Islam after 9/11 and media
intellectuals la Alwaleed Center for Muslim-Christian Understanding,
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Georgetown University, la invitaţia
http://acmcu.georgetown.edu/272026.html

profesorului

John

O.

Voll,

-

1‐4 decembrie 2011, participare la lucrările MESA (Middle East Studies
Association), Washington Marriott Wardman Park Hotel, Washington DC, Statele
Unite ale Americii.

-

21 mai 2011, participare la colocviul internaţional „Spaţiul islamic: diversitate
lingvistică şi culturală”, organizat de Centrul de Studii Arabe al Universităţii din
Bucureşti, cu lucrarea Some considerations on concept of muwātana,
http://araba.lls.unibuc.ro/?p=908

-

17–27 martie 2011, participare la festivalul de teatru şi cultură Ayyam ashShariqa al-Masrahiyya, Sharjah, Emiratele Arabe Unite.

-

24-31 octombrie 2010, participare la programul de formare diplomatică
desfăşurat de Ministerul de Externe în Ramallah, Teritoriile Palestiniene, în
calitate de conferenţiar, cu comunicările Diplomaţia culturală şi comunicarea
interculturală şi Paradigme culturale, între specific şi universal.

-

17-18 iunie 2010, participare la conferinţa internaţională The Dialogue between
East and West, organizată de Universitatea Babeş-Bolyai în colaborare cu
Institutul de Studii Turce şi Central-Asiatice, cu comunicarea Mituri
contemporane despre islam şi rolul lor în contrucţia imaginii musulmanului.

-

7-14 aprilie 2010, participare la conferinţa internaţională Leaders at the Core of
Better Communities, organizată de USAID & ICMA în Erbil, Irak.

-

7-8 noiembrie 2008, participare la sesiunea ştiinţifică a Facultăţii de Limbi şi
Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, cu lucrarea Limbajul în construcţia
politică a gândirii politice arabo-islamice moderne

-

16 noiembrie 2006, Criza modernităţii în lumea arabo-islamică, conferinţă
susţinută la Colegiul Naţional de Apărare, Bucureşti

-

20 mai 2006, participare la sesiunea de comunicări organizată de Şcoala
Doctorală a Facultăţii de Istorie, Universitatea din Bucureşti, cu comunicarea
Arabitate şi Islam, două concepte fundamentale pentru înţelegerea evoluţiilor
actuale din spaţiul arab

6

-

12 aprilie 2006: participare la conferinţa dedicată celor o sută de ani de relaţii
bilaterale româno-egiptene, cu comunicarea Rolul culturii în relaţiile românoegiptene (în limba arabă), Cairo, Egipt

-

3 decembrie 2004, participare la colocviul La problématique de la traduction
d’une langue orientale et vers une langue orientale, organizat de Catedra de
Orientale a facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine în colaborare cu Centrul de
Studii Arabe al Universităţii Bucureşti; cu comunicarea Une tentative
d’équivaloir quelques concepts identitaires européens modernes en arabe.

-

2-4 iunie 2003, participare la colocviul international de lingvistică arabă organizat
de Centrul de Studii Arabe al Universităţii Bucureşti – Colloquium on Arabic
Linguistics- cu comunicarea Le cadre socioculturel des contacts linguistiques
dans le cas de la communauté Gabaliyya du Sinaï .

-

16 noiembrie 2002, participare la colocviul Discourses on love in the Orient ,
organizat de Catedra de Orientale a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine în
colaborare cu Centrul de Studii Arabe al Universităţii Bucureşti; cu comunicarea
L’amour dans la vision de la mystique Rabi’a.

Mese rotunde
-

18 decembrie 2013, Zilei Internaţionale a Limbii Arabe, eveniment organizat de
Centrul de Studii Arabe şi Corpul Diplomatic Arab din România
(http://araba.lls.unibuc.ro/?p=3851)

-

27 martie 2013, Ziua Franco-Arabă, eveniment organizat de către secţia de
limba arabă şi departamentul de limba franceză din cadrul Facultăţii de Limbi şi
Literaturi Străine şi care s-a numărat printre festivităţile prilejuite de Luna
Francofoniei
(găzduit
de
Institutul
Francez
din
Bucureşti);
http://araba.lls.unibuc.ro/?p=2971

Proiecte desfăşurate
Coordonarea proiectului The translation flow between Arabic language and the
Mediterranian, Central and Eastern Europe (anul universitar 2010-2011), referitor la
traducerile din literatura arabă în limba română, proiect desfăşurat cu participarea
studenţilor secţiei de arabă a Facultăţii de Limbi Străine a Universităţii din Bucureşti, sub
egida fundaţiei Next Page Foundation series of studies on translation flows cu sediul la
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Sofia, Bulgaria, în parteneriat cu "Translating in the Mediterranean", proiect al
Transeuropéennes (http://www.npage.org/IMG/pdf/Arabic-Romanian-corr.pdf), 38 pp.

Articole în mass-media de specialitate (selecţie)
-

-

-

-

-

-

-

-

3 septembrie 2013, articolul Conflictul sirian citit în cheie confesională în Revista
22, nr. 35 (3-9 septembrie 2013); http://www.revista22.ro/conflictul-sirian-citit-ncheie-confesionala-30623.html
27 august 2013, articolul Siria, la capătul eforturilor diplomatice?, publicat în
„Revista 22”
(http://www.revista22.ro/articol.php?id=30402#.Uh0BCxFBvpQ.facebook
25 august 2013, articolul Bashar al-Asad, dincolo de linia roşie, publicat în
„Revista 22” (http://www.revista22.ro/articol.php?id=30319)
20 august 2013, articolul Disconfort in Orientul Mijlociu: Egiptul, în menghina
violenţei, publicat în Revista 22 (http://www.revista22.ro/disconfort-n-orientulmijlociu-egiptul-n-menghina-violentei-30138.html)
23 iulie 2013, articolul Rezonanţe regionale ale evoluţiilor din Egipt în „Revista
22”
(http://www.revista22.ro/rezonante-regionale-ale-evolutiilor-din-egipt29165.html);
9 iulie 2013, articolul Debarcarea preşedintelui Mursi sau miza unei dezbateri
semnatice în „Revista 22” ((http://www.revista22.ro/egipt-miza-unei-dezbaterisemantice-28581.html);
5 februarie 2013, publicarea articolului Egiptul, la doi ani de la revoluţie în
„Revista 22”, (www.revista22.ro)
marţi, 10 iulie 2012, în Revista 22, cu articolul „Egiptul în era post-Mubarak”
(http://www.revista22.ro/egiptul-n-era-postmubarak-16271.html)
marţi, 12 iunie 2012, în Revista 22, cu articolul „Siria, un caz particular al
revoluţiei arabe” (http://www.revista22.ro/siria-un-caz-particular-al-primaveriiarabe-15599.html)
marţi, 28 februarie 2012, în Revista 22, cu articolul „Confesionalizarea
discursului politic sirian” (http://www.revista22.ro/confesionalizarea-discursuluipolitic-sirian-13587.html)
17 august 2011: articolul Conflictul sirian, chei de interpretare în „Revista 22”
(www.revista22.ro)
19 aprilie 2011: articolul Iranul în lumina evoluţiilor arabe în „Revista 22”
(www.revista22.ro)
27 februarie 2011, articolul Despre scenarii revoluţionare, publicat pe site-ul
„Club 22 – Polemici pentru viitor” (www.clubromania22.ro)
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-

15 februarie 2011, articolul Fraţii Musulmani în Egiptul post-Mubarak publicat
pe site-ul „Club 22 – Polemici pentru viitor” (www.clubromania22.ro)
11 februarie 2011, articolul Ce aduce nou discursul lui Mubarak?, publicat pe
site-ul „Club 22 – Polemici pentru viitor” (www.clubromania22.ro)
10 februarie 2011, articolul Letargia orientală, un alt mit înfrânt de istorie,
publicat pe site-ul „Club 22 – Polemici pentru viitor” (www.clubromania22.ro)
8 februarie 2011, articolul Viitorul Uniunii euro-arabe, publicat în Foreign Policy
– Adevărul http://www.adevarul.ro/international/foreign_policy
4 februarie 2011: De la gum’at al-ghadab la gum’at ar-rahīl sau de la vinerea furiei
la vinerea plecării lui Mubārak, pentru site-ul www.clubromania2020.ro
2 februarie 2011: Yes, we can too, pentru site-ul www.clubromania2020.ro
2 februarie 2011: Unda revoluţionară a atins Egiptul, în “Revista 22”
1 februarie 2011: Vecinătatea sudică, în clocot în Foreign Policy-Adevărul
Reforma constituţională din Turcia, în Foreign Policy Romania, nr. 17, iulieaugust 2010
Articolul Umbra lui Gülen, în Foreign Policy Romania, nr. 15, martie-aprilie
2010 (p. 30-31)
7 februarie 2010: articolul „Noile droguri ale atentatorilor islamişti” în Foreign
Policy Romania (Adevărul.ro)

Emisiuni de radio şi televiziune; interviuri (selecţie)
-

-

-

-

duminică, 10 noiembrie 2013, 10.15-11.00, invitat în emisiunea „Lumina
credinţei”, Radio România Actualităţi, realizată de Remus Rus (tema discuţiei:
facţiunile religioase din islam);
miercuri, 23 ianuarie 2013, 22.15-23, invitat Radio România Cultural (tema
emisiunii: Algeria şi criza din Mali, realizator Dan Manolache)
duminica, 13 ianuarie 2013, invitat la emisiunea Garantat 100%, TVR1 (22.4523.30), realizator Catalin Ştefănescu (http://www.tvrplus.ro/editie-garantat-10077589);
vineri, 16 noiembrie 2012, invitat al emisiunii „Pagini de istorie”, realizator Dan
Manolache la Radio România Cultural (temă de discuţie – Noul An musulman);
duminică, 30 septembrie 2012, invitat în emisiunea „Lumina credinţei”, Radio
România Actualităţi, realizată de Remus Rus (tema discuţiei: specificul
civilizaţiei musulmane, între tradiţional şi modern); http://www.romaniaactualitati.ro/lumina_credintei_arhiva_audio-10559;
joi, 20 septembrie 2012 – interviu acordat ziarului “Adevărul” (tema interviului:
relaţia dintre spaţiul arabo-islamic şi cultura occidentală în raportarea la libertatea
de
expresie),
http://adevarul.ro/international/in-lume/islamul-nu-si-bate-jocmoise-iisus-1_50b9fbb57c42d5a663adddf4/index.html# ;
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-

-

marţi, 12 iunie 2012, invitat al emisiunii „Pagini de istorie”, realizator Dan
Manolache Radio România Cultural
(http://paginideistorie.radiocultura.ro/2012_06_01_archive.html);
23 februarie 2011, întâlnire online cu cititorii Hotnews, tema de dezbatere:
Evoluţiile din spaţiul arab (www.hotnews.ro);
15 februarie 2011, invitat la emisiunea „Dezbaterile RL” (tema de discuţie:
alternative pentru viaţa politică egipteană).

Data actualizării: septembrie 2014
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Anexă. Proiectele de finalizare a studiilor de licenţă şi masterat
coordonate în perioada 2010-2014
a. Coordonare proiecte de finalizare a studiilor de masterat (Masteratul Spațiul
islamic: societăți, culturi, mentalități)
a.1. Promoţia iunie 2014
-

-

Libanul – model de republică confesională constituțională. Absolvent: Cornelia
Călin
O analiză asupra discursurilor și intervențiilor publice ale liderului Hezbollah,
Hassan Nasrallah, începând cu anul 2000. Absolvent: Orășanu D. LorianaAndreea
Rolul mass-media în transformările politice recente din spațiul arab. Absolvent:
Mihăilescu S. Cristian
Occidentalismul sau orientalismul în oglindă. Perspective critice asupra
orientalismului. Absolvent: Pîrlog D. Florentina-Laurența
Binomul religie-stat în spațiul persan. Influența șiismului duodeciman asupra
politicii iraniene. Absolvent: Rusie A. Isabela
Orașul ca iubită în opera lui Maḥmūd Darwīš. Absolvent: Trîmbițaș G. LorenaFlorentina

a.2. Promoţia iunie 2013
-

Ideologia Fraților Musulmani și primăvara arabă egipteană. Absolvent:
Iavorschi (Cnejevici) Ileana-Constanța
Renașterea arabă sub influența Occidentului – o incursiune în opera lui Rifa ̉at
at-Tahtawi. Absolvent: Roxana-Ioana Ioniţă

a.3. Promoţia iunie 2012
-

Rolul societății civile în crearea inițiativei de reformă constituțională în Egipt
(perioada 2000-2010). Absolvent: Elena Pătrăţeanu
Simbolul puterii în O mie și una de nopți. Absolvent: Diana Petcuci
Analiza discursului lui Ḥassan Naṣrallāh, ca parte a unei tradiții retorice araboislamice. Indicii și repere în discursul lui Ḥassan Naṣrallāh. Absolvent: Horia
Petrescu
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a.4. Promoţia iunie 2011 (Masteratul Traducerea textului literar contemporan)
“Fetele din Riad” : traducerea unei traduceri. Absolvent: Irina Bogdan

b. Coordonare proiecte finalizare a studiilor de licenţă (Programul limba şi
literatura arabă)
b.1. Promoţia iunie 2014
-

Tipologii de personaje în romanul „Blocul Iakubian” de Alā’ al-Aswānī.
Absolvent: Sorina Cucută
Conceptul de tawra în „Filosofia revoluţiei” a lui Gamal Abdel Nasser.
Absolvent: Mihaela Pletea
„Rural” versus „urban” în romanul – Zilele – al lui Taha Hussein. Absolvent:
Rebeca Penciu
Tipologia personajelor în romanul „Taxi: povestiri din trafic”. Absolvent:
Andreea Scoroja
Ipostaze auctoriale în romanul Celelalte camere (Al-Ġurag al-uḫrā) de Jabra
Ibrahim Jabra. Absolvent: Andreea Serghievici
Un studiu de opinie asupra societăţii pariziene a secolului al XIX-lea în opera lui
Rifāct aṭ-Ṭahṭawī. Absolvent: Liana Văduva

b.2. Promoţia iunie 2013
-

Jinnii, de la tradiție la artă: oscilația portretului personajului de la „O mie și una
de nopți” la romanul lui Nağīb Maḥfūẓ. Absolvent: Oana Niţu
Omul politic al Orientului Mijlociu în sec. XII: reguli de conduită în viziunea lui
Niẓām al-Mulk. Absolvent: Andreea Sima

b.3. Promoţia iunie 2012
-

O cronică a unei etape socio-politice așa cum este surprinsă în romanul AlLağnatu, de Sun‘ Allah ’Ibrāhīm. Absolvent : Oana Iftimie
Religie și laicitate: Orientări ale naționalismului egiptean în perioada 19191952. Absolvent : Loriana Orăşanu
Valențe tematice în opera lui Nizar Qabbani. Absolvent : Florentina Pîrlog
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b.4. Promoţia iunie 2011
-

Conceptul de revoluţie în lucrarea Falsafatu t-tawrati a lui Gamal Abdel Naser.
Absolvent: Ionuţ Motoc
Cartea Verde. Analiza principalelor concepte. Absolvent: Doriana-Elena
Jălăveanu
Aspecte ale integrării arabilor în România. Absolvent: Roxana-Ioana Ioniţă
Tipologii feminine în Trilogia lui Naghib Mahfuz. Absolvent: Cipriana-Carmen
Avram

b.5. Promoţia iunie 2010
-

Călătoria lui Ibn Battuta în Mali şi Mauritania. Clişee culturale. Absolvent:
Sidrid Drăgan
Formule de protocol şi diplomaţie în cultura arabă. Absolvent : Irina Drăguşin
Idealul uman în proverbe arabe. Absolvent: Diana Petcuci
Conceptele de „islāh” (reformă) şi hadāta (modernitate) în scrierile lui
Muhammad Abdu. Absolvent : Horia Petrescu
Strategii de exprimare a politeţii în piesa de teatru Himārī qāla lī de Tawfīq alHakīm. Absolvent : Vlad Şofron
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