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I.
1.

REZUMATUL TEZEI DE ABILITARE
Rezumat
Teza de abilitare intitulată Limbajul între sistem și discurs. Lingvistică generală. Istoria

limbii. Stilistică și poetică descrie realizările mele ştiinţifice şi profesionale, precum şi planul
de dezvoltare a carierei. Teza documentează în primul rând activitatea mea didactică şi de
cercetare privind investigarea mijloacelor lingvistice românești și a lingvisticii generale, dar,
dincolo de aceasta, ea are un caracter interdisciplinar, angajând domenii şi discipline precum
istoria limbii române literare, stilistica, poetica, psiholingvistica, dialectologia. Lucrarea se
bazează pe realizări originale rezultate în urma activităţii didactice şi ştiinţifice. Teza are
următorul cuprins:
1. Realizări ştiinţifice şi profesionale, cu subdiviziunile:
1.1.

Formarea profesională, în care sunt menţionate obţinerea diplomei de licenţiat în

Filologie (la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Litere, Istorie şi Jurnalistică,
specializarea Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română, 1997), a diplomei de
Studii Aprofundate (ULBS, Facultatea de Litere, Istorie şi Jurnalistică,, specializarea „Stilistica
limbii române”, 1998), a diplomei de doctor în Filologie (ULBS, magna cum laude, 2003).
1.2.

Activitatea didactică, probată pe patru niveluri: a) grade universitare îndeplinite

(în prezent, conferenţiar la Facultatea de Litere şi Arte a ULBS); b) discipline predate în
învăţământul universitar; c) publicarea de materiale didactice în volume); d) organizarea de
manifestări ştiinţifice (Colocviul (Inter)Naţional Studenţesc „Lucian Blaga”); e) experienţă
inter-universitară (naţională şi internaţională).
1.3.
1.3.1.

Activitatea ştiinţifică, detaliată pe următoarele planuri:
Participarea la manifestări ştiinţifice internaţionale şi naţionale. Până în

prezent, am fost membru în comitetul de organizare al unei conferinţe internaţionale din
România și membru în comitetul de organizare al unei conferinţe naţionale inter-universitare
din România. De asemenea, am participat cu lucrări la 40 de manifestări ştiinţifice desfăşurate
în România.
1.3.2.

Participarea la proiecte de cercetare internaţionale şi naţionale. Până în

momentul actual, am participat, în calitate de membru la un proiect de cercetare naţional.
1.3.3.

Lucrări publicate. Până în momentul de faţă, am publicat, în calitate de autor,

coautor sau coordonator, 4 volume de autor (Limbaj şi Poezie în opera lui George Coşbuc,
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Sibiu, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, 2004, 260 p., ISBN 973-651-807-8; George
Coşbuc. Din Paradis către Infern, Sibiu, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, 2004, 284 p.,
ISBN 973-651-806-X; George Coşbuc. Mitopoetica, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de
Ştiinţă, 2005, 296 p., ISBN 973-686-770-6; Istoria limbii române literare. Primele manifestări,
Sibiu, Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, 2006, 488 p.ISBN 973-739-239-6.), 3
volume în calitate de coautor (Drăgulescu, Constantin, Radu Drăgulescu, Contribuţii la
cunoaşterea limbii geto-dacilor. Denumirile dacice de plante, Sibiu, Editura Universităţii
“Lucian Blaga” din Sibiu, 2000, ISBN 973-651-084-0; Ciocîrlan, Alexandra, Radu Drăgulescu,
Distorsionări ale comunicării. Cercetări de Psiholoingvistică, Cluj-Napoca, Editura Casa
Cărții de Știință, 2013, 216 p. ISBN 978-606-17-0409-5; Drăgulescu, Constantin, Radu
Drăgulescu, Considerații asupra unor lexeme daco-geto-tracice, Sibiu, Editura Universității
„Lucian Blaga” din Sibiu, 2014, 242 p. ISBN 978-606-12-0800-5.), 6 materiale cu caracter
didactic (Limbă literară şi stilistică. Îndrumător pentru cercetare şi elaborarea lucrărilor
ştiinţifice, Sibiu, Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, 2000, ISBN 973-651-112-X;
Istoria limbii române literare. Popasuri pe drumul spre norma supradialectală unică, Sibiu,
Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, 2000, 310p. ISBN 973-651-113-8; Stilistică
generală şi funcţională. Privire generală, Sibiu, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu,
2000, 190p., ISBN 973-631-117-0; Studii de stilistică şi limbă literară, Sibiu, Editura „Alma
Mater”, 2002, 152p. ISBN 973-8371-85-6; Introducere in dialectologia românească, Sibiu,
Editura Universității „Lucian Blaga”, 2013, 408p, ISBN 978-606-12-0584-45; Lingvistica
generala, Sibiu, Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, 2015, 256p. ISBN 978-60612-0996-5.), 44 de lucrări cu caracter ştiinţific (39 de capitole/studii, 3 recenzii), apărute în
volume sau în reviste cu caracter academic din România sau din străinătate.
Contribuţiile ştiinţifice relevante în domeniul studiilor lingvistice fac obiectul unei secţiuni
separate şi vizează următoarele teme:
A. G. Coșbuc — expresivitatea limbajului; etnomitologia poetica (mitopoetica), creator de
limbaj;
B. Istoria limbii române literare (contribuţia la elaborarea unei noi periodizări a istoriei limbii
române literare, cercetarea principalelor probleme ale românei literare și ale monumentelor de
limbă românească);
C. Lingvistica generală și aplicată (probleme legate de teoria generala a limbii, lingvistica
istorică și comparată, patologia limbajului, distorsionări ale comunicării, expresivitatea
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distorsionărilor, laspus lingvistic etc.);
D. Noi direcţii în lingvistică (elaborarea unui model al achiziției limbajului).
1.3.4. Recunoaştere profesională, care vizează cinci aspecte: a) premii şi distincţii obţinute;
b) afilierea la asociaţii ştiinţifice şi profesionale (4, dintre care 2 internaţionale şi 2 naţionale);
c) recenzii şi citări ale lucrărilor proprii (5 citări), prezenţa în baze de date internaţionale şi în
biblioteci ale unor universităţi de prestigiu din ţară şi din străinătate.

2.

Planul de evoluţie şi dezvoltare a carierei profesionale, ştiinţifice, academice.

Direcţii de cercetare / predare / aplicaţii practice şi moduri probabile de acţiune pentru
instrumentalizarea acestora. Am avut în vedere aici două direcţii de dezvoltare a carierei: a)
activitatea didactică; b) publicarea unor volume ca unic autor (Elaborarea și publicarea unui
tratat de Lingvistică generală, care să aducă la zi principalele opinii, direcții și preocupări în
lume; Publicarea unei monografii dialectale a satului de unde provin o parte din strămoșii
mei. Cercetarea respectivă se va desfășura în colaborare cu Primăria comunei din care face parte
satul și pornește de la o anchetă dialectală la fața locului, pe baza unui chestionar special
întocmit; Documentarea în vederea publicării unui volum de autor având ca temă o serie de
afecțiuni neuro-psihice care implică limbajul (în special afaziile Broca și Wernicke);
Elaborarea unui curs de Psiholingvistică; Redactarea celei de-a doua părți a Istoriei limbii
române literare, care să acopere perioada 1780 (apariția primei Gramatici tipărite în limba
română) și 1840 (momentul Dacia literară), două momente decisive în cultura românească;
Implicarea și mai activă în promovarea culturii și limbii române, eventual în cadrul unui
lectorat de limbă română din străinătate (în prezent desfășor activități didactice cu studenții
străini, înmatriculați la ULBS); Realizarea unei lucrări ample cu privire la variantele Bibliei
în limba română, demers în vederea căruia am luat legătura cu câțiva specialiști de la
universități de prestigiu din străinătate (Emory și Harvard); Realizarea unei baze de date pe
baza unui soft special conceput privind Gramaticile limbii române (va putea fi pusă în practică
odată cu rezolvarea problemelor legate de drepturile de autor); Realizarea unei baze de date
și unui soft care să mimeze și să exemplifice achiziția limbajului la vorbitorii nativi de limbă
română și, în paralel, la cei bi- sau plurilingvi.
3.

Bibliografie (lista lucrărilor citate).
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