The Politics of Global English: Language, Literature and Education
Rezumat
Teza de abilitare, intitulată The Politics of Global English: Language, Literature and
Education, detaliază contribuțiile mele științifice și interesele de cercetare pe fondul
perspectivelor interdisciplinare relevante la nivel internațional. Teza este formată din
patru secţiuni, organizate structural în jurul celor mai importante realizări ale mele.
Astfel, prima secţiune urmărește traiectoria mea profesională după publicarea,
în 2003, a tezei de doctorat, intitulată: Ezra Pound; His Poetic Universe and Its Reception
în Romanian Literature.
Cea de-a doua secţiune prezintă contribuțiile mele științifice și profesionale în
domeniile abordate și in context instituțional. Sunt detaliate aici participarea și
contribuția în cadrul conferințelor naționale și internaționale recunoscute. Această
contribuție este probată printr-o crescută vizibilitate internațională de-a lungul
ultimilor zece ani, respectiv printr-un număr de 58 de prezentări și participări în
peste 75 de evenimente științifice, conferințe, simpozioane și sesiuni de comunicări
științifice. Mi-am adus aportul în 6 proiecte de cercetare, 4 internaționale și 2
naționale, astfel: în proiectele internaționale, în 2 din ele am fost Director/PI, în alte 2
membru în echipă, iar în celelalte 2 naționale am contribuit doar în calitate de
membru în echipă. Am publicat 5 volume de autor și un volum în calitate de co-autor
care a fost publicat de UNESCO în 2011; 2 culegeri cu caracter didactic, un articol
internațional într-o serie științifică fundamentală publicată la o editură străină de
prestigiu, 42 de lucrări cu caracter științific în reviste naționale și internaționale
acreditate, indexate ISI, ERIH, BDI, CNCS (categoriile B și C), și în volume ale
conferințelor internaționale. Câteva dintre aceste lucrări au fost publicate în
străinătate (SUA, Italia, Ungaria, Marea Britanie, Bulgaria, Lituania), una a fost
susținută (și publicată) la Columbia University of New York (2011), și alta la
Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston (2010), considerată „una dintre
cele mai bune lucrări prezentate la conferinţă”; de asemenea, am publicat 4 lucrări în
Anale, volume colective și omagiale (dintre care una a fost publicată în SUA),

precum și nouă recenzii (majoritatea în Reviste ERIH INT 2) și mai multe contribuții
online.
Ȋn ceea ce priveşte recunoașterea profesională, prezentarea acesteia a vizat
cinci niveluri:
ι.

premii şi distincţii (Diploma de Excelenţă şi Medalia de Aur pentru promovarea
Artelor teatrale; Distincţia Fulbright Ambassador, acordată de către Comisia
Fulbright SUA-România “pentru reprezentarea şi promovarea Programului
Fulbright în mediul academic”);

ιι.

afilierea la asociații științifice și profesionale (Membru RFA (Romanian
Fulbright Association); Director al Departamentului Cultural al Asociației
Culturale Internaționale „Cultură şi Drept” (ACICD); Membru ESSE (English
Society for Studies of English) şi Secretar ESSE, Filiala-Universitatea din Sibiu;
Membru RAAS (Romanian Association for American Studies); Membru SAAR
(Anglophone Academic Society of Romania (1998- January 2014); Membru al
Grupului Consultativ Horizon 2020 - Marie Sklodowska Curie Actions,
Comisia Europeană, Directoratul General pentru Educaţie şi Cultură (2014-2016);

ιιι.

recenzii și citări ale lucrărilor proprii;

ιϖ.

expertiză profesională;

ϖ.

prezența în baze de date internaționale și în biblioteci ale unor universități de
prestigiu din țară și din străinătate.

O secțiune separată detaliază domeniile de cercetare și ariile de interes, subliniind
unitatea de perspectivă și natura interdisciplinară și interculturală a cercetărilor
întreprinse, ce derivă din convingerea că, pe de o parte, nicio abordare contemporană
a limbajului nu poate face abstracție de multitudinea formelor sale de manifestare
(e.g., discurs cotidian, literatură, traduceri, limbaje de specialitate, etc.) și că, pe de
alta, orice explorare a fenomenului lingvistic trebuie să țină cont de diversitatea
factorilor extralingvistici (cultură, societate, economie, ideologie, educație etc.) cu
care acesta se află întrețesut.
Capitolul al treilea prezintă direcțiile de cercetare aprofundate din punct de
vedere științific, profesional, didactic și academic după susținerea tezei de doctorat și
până în prezent și care acoperă un perimetru larg, interdisciplinar, din paradigma

științelor socio-umane. Interesele mele din această perioadă se concretizează prin
contribuții analitice și comparatiste asupra sensului și impactului în teoriile critice
asupra educației, culturii, comunicării, a politicilor și practicilor din viața publică și
academică în spațiul anglofon și cel românesc.
Planurile de dezvoltare a carierei fac obiectul celei de-a patra secţiuni în care
acestea sunt prezentate în context instituțional și în deplină concordanță cu
implicarea personală și networking-ul desfășurat.
Secțiunea finală a tezei cuprinde toate referințele bibliografice ale lucrării.

