REGULAMENTUL
Concursului național de limba și literatura română De-a cuvintele și
LITerele, organizat de Departamentul de studii românești al Facultății de
Litere, Istorie și Teologie
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara
organizează anual un concurs național de eseuri (lucrări academice) cu subiecte de limba și
literatura română, destinat elevilor de liceu, indiferent de localitatea de proveniență. Tema
concursului se modifică anual, subiectele fiind alese în funcție de tendințele de actualitate ale
studiului fenomenelor lingvistice, literare și culturale românești.
Criterii de participare, modalitate de înscriere, probă:
Pot participa la concurs elevii claselor IX-XII, indiferent de localitatea de proveniență,
sub coordonarea unui profesor de limba și literatura română. Participarea constă în elaborarea
unei lucrări academice care să trateze unul dintre aspectele menționate în „Apelul la
participare”, lansat cu cel puțin două luni înaintea datei limită a trimiterii eseurilor. „Apelul la
participare” va conține, de asemenea, toate detaliile necesare elaborării eseurilor (norme de
tehnoredactare, model de redactare, bibliografie etc.). Înscrierea la concurs constă în trimiterea
lucrării pe adresele de e-mail specificate în Apelul anual, până la data limită specificată în
același Apel.
Eseurile pot fi elaborate individual sau în echipe de până la 3 coautori. Este recomandat
ca elevii participanți să lucreze sub coordonarea unui profesor de limba și literatura română.
Autorii își vor asuma în momentul trimiterii eseului faptul că acesta este original și că este
rezultatul propriei activități de cercetare.
Premiere:
Evaluarea eseurilor va fi făcută de cadre didactice ale Departamentului de studii
românești, specialiști în studii lingvistice și literare, și se vor acorda trei premii (I, II, III).
Autorilor premiilor I-III li se va recunoaște, la cerere, media 10 (zece) drept medie de admitere
la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie din Timișoara, la programe de studii universitare de
licență care au în structura lor specializarea Limba și literatura română, iar autorilor celor mai
bune trei lucrări li se vor oferi diplome și premii în cărți.
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Calendarul anual al concursului:




15 martie – 30 martie: publicarea pe site-ul Facultății de Litere, Istorie și Teologie
și al Universității de Vest din Timișoara a apelului anual;
15 iunie: termenul limită de trimitere a lucrărilor pe adresele de e-mail menționate
în apel;
15 iulie: anunțarea rezultatelor concursului.
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