Partea I
Rezumat

Teza de abilitare intitulată Tipare interacţionale în limba română actuală este

structurată în trei secţiuni care surprind parcursul universitar până la obţinerea
titlului de doctor, evidenţiind diferitele preocupări pentru cercetare şi activităţi

didactice, precum şi realizările ştiinţifice, profesionale şi academice, dar şi o
propunere detaliată despre obiectivele principale ale dezvoltării carierei universitare.

În capitolul 1 din Secţiunea I, am prezentat activitatea universitară, până la

obţinerea titlului de doctor, care justifică diferitele preocupări pentru cercetare.
Participările la proiecte naţionale şi internaţionale au însemnat un plus de cunoaştere

şi dezvoltarea abilităţilor de cercetare a faptelor de limbă în contextul în care apar. De
altfel, preocuparea pentru perspectiva interacţională asupra limbii s-a dezvoltat în
urmă cu 15 ani, în timpul pregătirii lucrării de licenţă. Programul de studii

aprofundate de la Universitatea din Bucureşti a însemnat definirea parcursului de
cercetare, iar obţinerea unei burse Fulbright (2005-2006) la State University of New

York at Albany (S.U.A.) a fost momentul în care am putut da o nouă dimensiune
cercetărilor mele. Odată cu formularea, menţinerea şi dezvoltarea unui parcurs
coerent de cercetare, consider că mi-am format profilul de cercetător umanist.

În capitolul 2, am prezentat subiectul tezei de doctorat, propunerea pe care am

lansat-o fiind aceea de a analiza discursul fatic din perspectivă conversaţională şi de a

urmări dinamica interacţională în contexte sociale diverse. Pentru analiza
interacţiunilor cu caracter fatic am apelat la corpusuri de română vorbită existente la
momentul redactării lucrării (CORV 2002, IVLRA 2002, IV II 2007). Prin demersul
analitic, am dorit să susţin ideea că discursul fatic nu este un „parazit” al comunicării,
ci este un tip discursiv strategic şi un mijloc de structurare a interacţiunii verbale.

Principala idee care se desprinde este că discursul fatic este un mini-ritual, care
variază în funcţie de contextele în care apare.

Subcapitolele 2.2. şi 2.3. cuprind rezumate ale principalelor articole elaborate

pe baza tezei de doctorat, care au fost indexate în baze de date din România şi din

3

străinătate, precum şi modalităţi prin care comunitatea academică şi ştiinţifică poate
avea acces la aceste articole.

În capitolul 3, am descris preocupările ulterioare publicării tezei de doctorat

prin lărgirea interesului în domeniul analizei lingvistice şi am menţionat principalele
arii de investigaţie (dimensiunea interacţională a limbajului profesional şi a
limbajului politic).

În cadrul proiectului Limbajul profesional în româna actuală. Tipare lingvistice

şi structuri discursive (2007-2010), am propus o cercetare a comunicării actuale la

locul de muncă, pornind de la premisa că structura locurilor de muncă moderne s-a

schimbat, în sensul că predomină activităţile desfăşurate în birouri şi meseriile în

care comunicarea interpersonală constituie o mare parte din activitatea propriu-zisă

de la locul de muncă. Unul dintre obiectivele proiectului a fost constituirea a două

corpusuri de comunicare la locul de muncă – unul dedicat mesajelor redactate în
mediul profesional românesc actual, altul dedicat interacţiunilor verbale. Prin
diseminarea corpusurilor în format electronic, am oferit o bază pentru cercetări
ulterioare, care pot fi dezvoltate interdisciplinar.

O altă direcţie de cercetare este dedicată limbajului politic românesc actual,

analizat din perspectiva terminologiei de specialitate şi a pragma-stilisticii discursului

public. Cercetările asupra limbajului politic românesc s-au concentrat în jurul a trei

ipostaze caracteristice – limbajul politic profesionist, limbajul politic jurnalistic şi
limbajul politic de masă, şi au vizat delimitarea limbajului politic românesc actual, ca
o categorie distinctă in cadrul limbajelor specializate, precum şi analiza discursului

politic din punct de vedere retoric şi stilistic cu scopul surprinderii aspectelor
pragmastilistice ale limbajului politic românesc actual.

În capitolul 4, am evidenţiat principalele aspecte originale din studiile

publicate în urma analizei diverselor tipuri discursive. Astfel, discursul fatic a fost

definit din prisma a trei teorii distincte – a continuumului conversaţional, a
identităţilor şi a cadrului, şi am propus analiza datelor din perspectiva teoriei
resurselor.

Fie că am promovat modelul participativ pentru culegerea datelor, am analizat

dinamica vocabularului sau am surprins modificări la nivel microstructural, concluzia

pe care o putem formula este că, în contextul comunicării profesionale, există o
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tendinţă tot mai mare de a înființa un cod lingvistic nou, un idiolect, mai degrabă
decât un vocabular specializat, cu propriile caracteristici lingvistice și pragmatice.

Subcapitolele 4.4., 4.5. şi 4.6. întregesc perspectiva asupra vizibilităţii studiilor

şi articolelor publicate prin menţionarea premiilor şi a citărilor în alte lucrări
publicate în România şi în străinătate.

Capitolul 5 este dedicat principalelor manifestări ştiinţifice la care am

participat, pentru a evidenţia implicarea activă în diseminarea cercetărilor

individuale şi de grup, iar în următorul capitol am prezentat activităţile didactice în
care am fost implicat sau în care am fost cooptat.

Teza de abilitare continuă cu Secţiunea a II-a, Planuri de evoluţie şi dezvoltare a

propriei cariere profesionale, ştiinţifice şi academice, în care am punctat principalele
direcţii de cercetare şi modul în care îmi propun să iau parte la activităţile didactice
din mediul academic. În final, Secţiunea a III-a cuprinde Referinţele bibliografice care

trimit la aspectele prezentate în capitolele tezei de abilitare.
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