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Autour et à travers  
CRU TUIASI –  17 decembrie 2021 
 
Simpozionul ÎN JURUL ȘI DE-A LUNGUL, parte a proiectului Transversal(itate) în Univers(itate). 
Dezvoltarea și consolidarea competențelor transversale la studenții și profesorii filierelor 
tehnice și de arhitectură: comunicare, transdisciplinaritate, autonomie pe care Centrul de 
Reușită Universitară TUIASI îl derulează sub egida și cu sprijinul Agenției Universitare a 
Francofoniei în Europa Centrală și de Est, își propune să aducă laolaltă contribuții centrate pe 
ideea de mișcare circulară și/sau lineară – cerc, orbită, elipsă, ciclu, spirală, dar și linie dreaptă 
sau frântă, și de asemenea direcție, transformare, reîntoarcere, evoluție și împlinire – în sensurile 
sale directe și indirecte și cu valorile sale literale și figurate.  
 

Abordarea pe care o propunem favorizează perspectiva transdisciplinară (dar și pluri- și 
multidisciplinară), ca fiind poziționarea cea mai nimerită în fața complexității lumii vizibile și 
invizibile și purtând sensul pe care Basarab Nicolescu îl avea în vedere, acela de reflectare a 
omului în totalitatea sa și, în același timp, a „dimensiunii poetice a existenței” (dialog cu Lucia 
Dărămuș în Levure littéraire no. 12, online). 
Axele de cercetare pe care le propunem, fără a exclude alte direcții posibile, vizează mișcarea „în 
jurul și de-a lungul” în diferitele forme pe care le împrumută în natură și în cultură: forme și 
mișcări circulare în micro- și în macrocosmos; cercul și linia în științe; perspectiva lineară sau 
circulară asupra timpului în religii; de la timpul linear la timpul circular în literatură și cinema; 
importanța formei geometrice/libere în artele vizuale și design; ciclul și săgeata în 
istorie/economie/științe sociale; ciclicitate și linearitate în dezvoltarea cognitivă și învățare ...  
 

Vă rugăm să trimiteți propunerile de comunicare pe adresele email  
evagrina.dirtu@academic.tuiasi.ro și ioana.baciu@academic.tuiasi.ro până cel mai târziu pe 3 
decembrie 2021. 
 

Comunicările nu vor depăși 15 minute. Limbile simpozionului sunt limba franceză și limba 
română. 
 

Textele complete ale comunicărilor vor fi trimise până la data de 28 ianuarie 2022 (conform unor 
cerințe de redactare comunicate ulterior) și vor face obiectul publicării într-un volum colectiv ce 
va apărea în luna martie 2022 și va fi indexat CEEOL. Cheltuielile de publicare cad în sarcina 
exclusivă a organizatorilor. 
 

Lucrările simpozionului vor avea loc la distanță / în model hibrid dacă circumstanțele momentului 
o vor permite, pe platforma google meet (link-urile întâlnirii vor fi comunicate participanților 
odată cu programul).  
 

Calendar recapitulativ: 
Data limită pentru trimiterea propunerilor – 3 decembrie 2021  
Lucrările simpozionului online/hibrid – 17 decembrie 2021 
Data limită pentru trimiterea  articolelor in extenso – 28 ianuarie 2022 
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Autour et à travers  
CRU TUIASI – le 17 décembre 2021 
 
Le symposium AUTOUR ET À TRAVERS, faisant partie du projet Transversal(ité) dans 
l’Univers(ité). Développement et renforcement des compétences transversales chez les 
étudiants et les enseignants des filières techniques et d’architecture : communication, 
transdisciplinarité, autonomie que le Centre de Réussite Universitaire de TUIASI déroule sous 
l’égide et avec le support de l’Agence Universitaire de la Francophonie en Europe Centrale et 
Orientale, se propose de rassembler des contributions centrées sur l’idée de mouvement 
circulaire et/ou linéaire – cercle, orbite, ellipse, cycle, spirale, mais aussi ligne droite ou brisée, 
flèche ; et encore, direction, transformation, retour, évolution et accomplissement – dans ses 
sens directs et indirects et dans ses valeurs littérales et figurées.  
 

Notre approche favorise la perspective transdisciplinaire (mais aussi pluri- et multidisciplinaire), 
en tant que posture propice devant la complexité du monde visible et invisible et dans le sens 
que Basarab Nicolescu y attachait, celui de refléter l’homme dans sa totalité et en même temps 
« la dimension poétique de l’existence » (dialogue avec Lucia Dărămuș dans Levure littéraire no. 
12, en ligne).  
Des axes de recherche que nous proposons sans pour autant exclure d’autres directions possibles 
visent le mouvement ‘autour et à travers’ dans la nature et dans la culture : formes et 
mouvements circulaires dans le micro- et le macrocosme ; cercle et ligne dans les sciences ; la 
perspective linéaire ou circulaire sur le temps dans les religions ; du temps linéaire au temps 
circulaire en littérature et en cinéma ; l’importance de la forme géométrique/libre dans les arts 
visuels et le design ; le cycle et la flèche dans l’histoire/l’économie/les sciences de la société ; 
cyclicité et linéarité dans le développement cognitif et l’apprentissage… 
 

Nous attendons vos propositions de communications sur les adresses email 
evagrina.dirtu@academic.tuiasi.ro et ioana.baciu@academic.tuiasi.ro jusqu’au 3 décembre 2021 
au plus tard.  
 

Les interventions ne dépasseront pas 15 minutes. Les langues du symposium sont le français et 
le roumain.  
 

Les textes définitifs des communications, à remettre avant le 28 janvier 2022 (conformément à 
des consignes ultérieurement communiquées), feront l’objet d’une publication dans un volume 
collectif dont la parution est prévue pour le mois de mars 2022 et qui sera indexé CEEOL. Les frais 
de publication sont à la charge du porteur du projet. 
 

Les travaux du symposium se tiendront à distance / en mode hybride si les circonstances du 
moment le permettent, sur google meet (les liens seront communiqués aux participants avec le 
programme). 
 

Calendrier récapitulatif : 
Date limite d’envoi des propositions – le 3 décembre 202  
Les travaux du symposium en ligne/hybride – le 17 décembre 2021 
Date limite d’envoi des articles in extenso – le 28 janvier 2022 
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