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„Es ist nicht genug, zu wissen, man muß auch anwenden;
es ist nicht genug, zu wollen, man muß auch tun.”
„Nu este suficient să știi, trebuie să aplici;
nu este suficient să vrei, trebuie să faci.”

Yohann Wolfgang von Goethe

Prolegomene

Statutul de profesor de limbi moderne şi comunicare în afaceri în
învățământul economic superior este un statut aparte. El presupune din partea
celor care se angajează la o asemenea activitate nu numai aprofundate
cunoştințe de specialitate din domeniul lingvistic şi didactic pentru care s-au
pregătit şi în care, în majoritatea cazurilor, au obținut şi titlul de doctor
(engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, română pentru străini), ci
şi cunoştințe solide din domeniul metalimbajului economiei. Şi economie
înseamnă contabilitate, finanțe, management, comerț interior şi relații
economice internaționale, cibernetică, statistică, informatică, marketing,
comunicare în afaceri etc., domenii la care se adaugă, la nivelul Academiei de
Studii Economice şi alte domenii neeconomice, precum administrația publică,
resursele umane, limbile moderne aplicate, limba română pentru străini.
Statutul de profesor de limbi moderne în învățământul economic superior este
dublat de cel de cercetător, de permanent căutator de informații, autor de studii
şi comunicări ştiințifice, participant la proiecte şi programe de cercetare, toate
menite să contribuie atât la propria dezvoltare personală şi profesională, cât şi
la diseminarea şi implicit punerea în dezbatere şi găsirea de soluții noi pentru
problemele pe care le ridică învățământul superior în zilele noastre.
În acest context, membrii Departamentului de Limbi Moderne şi
Comunicare în Afaceri din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti şi
cei ai Centrului de cercetări literare şi de lingvistică aplicată la limbajele de
specialitate „Teodora Cristea” (centru creat în anul 2005 şi cotat ca centru B de
către CNSIS) sunt preocupați să asimileze cele mai noi orientări din domeniul
lor general de cercetare – limbile moderne, cu urmatoarele direcții tematice:
lingvistica teoretică şi lingvistica aplicată la limbajele specializate; traducerea
specializată; didactica limbilor moderne în general şi, în special, didactica
limbajelor specializate; interculturalitatea.
În ultima perioadă ei şi-au propus să pună în practică, să dea o latură
concretă cercetării ştiințifice fundamentale şi aplicate din domeniul limbilor
moderne, diversificării domeniilor de cercetare, dezvoltării de programe de
cercetare în domeniul limbilor şi literaturilor moderne, armonizate cu
programele de construire a spațiului european al învățământului superior şi al
cercetării ştiințifice, cercetării intra- şi interdisciplinare. Astfel, în anii
universitari 2016-2017 şi 2017-2018, s-au organizat conferințe în cadrul
manifestării „Zilele cercetării ştiințifice. Orientări şi perspective în cercetarea
disciplinară”. Conferințele au fost susținute atât de membri ai Centrului de
cercetări, cât şi de invitați şi colaboratori, cercetători de prestigiu. Temele
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abordate au fost diverse şi s-au încadrat în domeniile specifice, atrăgând un
număr mare de participanți. Lucrările prezentate au demonstrat preocuparea
permanentă a membrilor Departamentului de Limbi Moderne şi Comunicare în
Afaceri pentru cercetarea teoretică şi aplicată, deschiderea pentru cercetarea
interdisciplinară şi mai ales, calitatea deosebită a muncii lor. Dovada?
Prezentul volum care reuneşte o parte dintre comunicările prezentate.
Editorii
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