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Activități proprii: 
 
nr. 
crt. 

Denumirea 
centrului de 

cercetare 

Anul 
înfiinţării 

Activităţile principale Activităţi derulate în 2015 

 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
 
Centrul de 
Studii Arabe 
(CSA)   
al Universităţii 
din Bucureşti  

 
 
 
 
 

1994 

- Promovarea la nivel universitar şi 
post-universitar a studiilor privind 
cultura şi civilizaţia arabă în perspectivă 
multidisciplinară (limbă, literatură, 
filosofie, etnologie, folclor, istorie, 
sociologie, artă etc.); 

– Susţinerea proiectelor de cercetare a 
relaţiilor româno-arabe din trecut şi 
sprijinirea dezvoltării acestora în 
prezent; 

– Redactarea şi difuzarea revistei 
Romano-Arabica. Serie Nouă (2001); 

– Stabilirea de relaţii cu instituţii şi 
organizaţii care urmăresc obiective 
similare, atît din ţară (Academia 
Română, Ministerul Afacerilor Externe, 
Radiodifuziunea Română – Secţia arabă 
etc.), precum şi din străinătate (Liga 
Statelor Arabe – Cairo, Organizaţia 

 13 ianuarie 2015, organizarea 
conferinţei Islamul în noul context 
global, susţinută de c.p. dr. Christian 
Tămaş, Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi 
 

 24 februarie 2015, organizarea 
conferinţei [Re]construcţia identităţilor 
islamice în spaţiul european: 
fenomenologii individuale, solidarităţi 
comunitariste, influenţe transnaţionale 
susţinută de lector dr. Marius Lazăr de 
la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj- 
Napoca 
 

 30 martie – 1 aprilie 2015, Cu ocazia 
vizitei prilejuite de schimburile anuale 
de universitari în baza acordului 
Erasmus, semnat între Universitatea din 
București și Universitatea din Șirnak, 
profesorii oaspeți, pe lângă cursurile 
predate la Secția de Arabă,  au ținut o 
serie de prelegeri și la Centrul de Studii 
Arabe, astfel: Dr. Yaşar Acat: 

http://hiphi.ubbcluj.ro/personal/marius_lazar.htmlhttp:/hiphi.ubbcluj.ro/personal/marius_lazar.html
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Arabă pentru Educaţie şi Cultură – 
ALECSO – Tunis, Institut du Monde 
Arabe – Paris, Istituto Pontificale di 
Studi Arabi e d’Islamistica – Roma etc.). 
 

„Problemele predării limbii arabe în 
universitățile din Turcia”; Dr. 
Muhammed Ersöz: „Evoluția semantică 
a unor cuvinte arabe”; Dr. Emrullah 
Ülgen: „Amprenta controversei legate de 
flexiunea desinențială asupra 
comentariilor Coranului”. 
 

 25-28 mai 2015, organizarea Celei 
de-a XI-a Conferințe a AIDA 
(Association Internationale de 
Dialectologie Arabe) la care au 
participat 163 de invitaţi din peste 
40 de ţări. Cu această ocazie, România 
a preluat preşedinţia acestui important 
organism ştiinţific şi academic 
internaţional, prin alegerea în această 
poziţie a profesorului George Grigore, 
director al Centrului de Studii Arabe.  
 

 28 mai 2015, Prof. dr. Ali Abdullah bin 
Sager, directorul Biroului Cultural 
Saudit din Viena, a efectuat o vizită, la 
sfârșitul lunii mai, la Centrul de Studii 
Arabe al Universității din București, la 
invitația directorului acestuia, prof. dr. 
George Grigore. Cu acest prilej, 
oaspetele saudit a donat Centrului de 
Studii Arabe un număr impresionat de 
cărți editate în Arabia Saudită, precum 
și apăratură electronică de ultimă oră. 
 

 9-10 iunie 2015, profesorul marocan 
Mohammed Jadir (Directeur du 
laboratoire Langues, Littératures et 
Traduction (LALITRA), Université 
Hassan II, Mohammedia, Maroc) a 
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vizitat și Centrul de Studii Arabe, unde a 
avut o întâlnire de lucru cu prof. dr. 
George Grigore, directorul CSA, și conf. 
dr. Laura Sitaru. În urma acestei 
întâlniri, au fost creionate câteva 
propuneri de proiecte și colaborări 
concrete între universitarii celor două 
instituții.  
 

 24 noiembrie 2015, membrii 
Centrului de Studii Arabe şi studenţii 
secţiei de limba arabă au primit vizita 
E.S.  Mohamed Alaaeldin Aly Shawky 
Elhadidi, ambasadorul Egiptului la 
București, ocazie cu care diplomatul 
egiptean a susţinut o prelegere cu titlul 
„Egiptul în context regional şi global”, 
răspunzând apoi întrebărilor 
studenţilor.  

 
Activități comune cu alte facultăţi:  
 
nr. 
crt. 

Denumirea centrului de cercetare 
(se vor preciza facultăţile cu care se 

colaborează) 

Anul 
înfiinţării 

Activităţile 
principale 

Activităţi derulate în 2015 

 Centrul de Studii Arabe al 
Universităţii din Bucureşti  

 
în colaborare cu  

 
Centrul de Filosofie Antică şi 

Medievală,  
Universitatea Babeş Bolyai, Cluj 

http://hiphi.ubbcluj.ro/dfpr/centru_fam/  

1994 
 
 
 
 

 22-25 septembrie 2015: Participarea în 
calitate de partener  la organizarea conferinţei 
internaţionale Varieties of Readings of Medieval 
Sources, organizat la Cluj de FIDEM (Fédération 
Internationale des Instituts d’Études Mediévales) şi 
Centrul de Filosofie Antică şi Medievală, UBB Cluj 
(Centrul de Studii Arabe a fost reprezentat la 
conferinţă de conf. dr. Laura Sitaru care a 
susţinut comunicarea Quelques considérations sur 
la typologie de l’intellectuel musulman dans le 
Moyen Âge de l’islam 
 (http://hiphi.ubbcluj.ro/fidem2015/en/)  

http://hiphi.ubbcluj.ro/dfpr/centru_fam/
http://hiphi.ubbcluj.ro/fidem2015/en/
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Publicaţii ale Centrului de Studii Arabe: Romano-Arabica (http://araba.lls.unibuc.ro/?page_id=2791)  

 

Centrul de Studii Arabe publică anual revista Romano-Arabica (serie nouă), editată de George Grigore şi Laura 

Sitaru şi apărută la Editura Universităţii din Bucureşti (ISSN 1582-6953). Numărul XV/2015 a apărut sub tematica 

Graffiti, Writing and Street Art in the Arab World şi găzduieşte peste douăzeci de studii şi recenzii ale unor specialişti de 

talie internaţională în studii de arabistică şi islamologie (responsabil de număr dr. Georgiana Nicoarea). Revista Romano-

Arabica apare exclusiv în limbi străine (engleză, franceză, arabă, italiană, spaniolă, germană etc.).  

Romano-Arabica este indexată în baze de date internaţionale relevante pentru arabistică şi islamologie, precum: 

Index Islamicus, Cascadilla, Ulrich, Linguistic Bibliography Online(Brill), EBSCO, Scipio, Scopus.  

 

 

 

http://araba.lls.unibuc.ro/?page_id=2791
http://www.cascadilla.com/wiki/index.php/Romano-Arabica
http://www.serialssolutions.com/en/
http://bibliographies.brillonline.com/pages/lb/periodicals
http://search.ebscohost.com/
http://www.scipio.ro/web/romano-arabica
http://www.scopus.com/

