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lucrare coordonată de Prof.univ. Dr.Dr.h.c.mult. Maria Iliescu), doctor
în filologie din anul 2000 (proiectul de doctorat condus de Prof. univ.
dr. Flora Șuteu), Cecilia Condei este actualmente Profesor universitar
doctor habilitat, membru al Școlii doctorale Alexandru Piru de la
Universitatea din Craiova. Calitatea de conducător de doctorat a fost
obținută în urma susținerii Tezei de abilitare Texte. Contexte. Discours
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DIRECȚIILE DE CERCETARE (MENȚIONATE IN TEZA DE ABILITARE)
INCLUD ANALIZA DE DISCURS LITERAR ȘI NON LITERAR (DISCURSUL ȘTIINȚIFIC,
RELIGIOS, DISCURSUL MANUALELOR, DISCURSUL DIDACTIC, PUBLICISTIC,
DISCURSUL BLOGURILOR ȘI AL DIFERITELOR MIJLOACE DE COMUNICARE
MASS MEDIA, DISCURSUL DE VULGARIZARE ȘTIINȚIFICA), PRAGMATICA,
PROBLEMATICA ENUNȚARII, LINGVISTICA TEXTUALA, METODOLOGIA CERCETARII
ȘTIINȚIFICE ȘI DISCURSURILE VEHICULATE IN SFERA CERCETARII,
INTERACȚIUNILE DIN CLASA DE FLE.
Pasionată de profesia de cadru didactic, slujitor al Școlii, Cecilia Condei a traversat peste
patru decenii în toate sistemele de învățământ : preșcolar, preuniversitar, universitar,
postuniversitar, tineri cu nevoi speciale. Incepută într-o școală din Moldova anilor ‘70 (Școala
Generală Cotu-Vameș, județul Neamț), continuând în școli rurale din Oltenia (Școlile
generale Mârșani, Teasc, apoi Secui), activitatea de predare s-a desfășurat o lungă perioadă la
Liceul Pedagogic din Craiova, devenit ulterior Școala Normală, apoi Colegiul Ștefan
Velovan. Ultimii 20 de ani din cariera didactică au fost parcurși la Universitatea din Craiova,

Cecilia Condei consacrându-se lingvisticii, cu precădere lingvisticii textuale și analizei
discursului scriitorilor străini de expresie franceză. Până în 2016, activitatea științifică numără
peste 140 de publicații (cărți, studii, articole, dintre care 119 publicate în perioada
universitară, vizând temele domeniilor de cercetare menționate. A participat la 28 de colocvii
și seminarii de cercetare din străinătate (Belgia, Franța, Canada, Tunisia, Algeria, Croația,
Serbia, Ungaria, Republica Moldova, Spania), cu contribuții personale sau moderând secțiuni
și la peste 40 în România. A făcut parte din 15 comitete științifice ale manifestărilor științifice
din străinătate și 24 în România. Printre cele 12 cărți de unic autor, ultimele
(Re)configurations discursives. Articulations textuelles, 2015 Éditions Modulaires
Européennes, Cortil-Wodon, Fernelmont, Belgique, Composants pragmatiques et textuels du
discours (non)littéraire, 2013, Universitaria, Craiova, Éléments de linguistique pour l’analyse
discursivo-textuelle, Universitaria, Craiova, tratează teme legate de discursul literar. Această
activitate a fost recompensată cu Premiul de excelență acordat de catre ARPF in 2013.
Activitatea universitară a inclus numeroase proiecte pentru studenți și cu studenții, proiecte de
formare în cercetare sau de coordonare a cercetării (nivelul M, master), fiind director în cinci
proiecte internaționale și membru în alte trei. Proiectele implicând studenții au fost
valorificate în patru volume de acte de manifestări științifice publicate în România și
nenumărate studii ale tinerilor cercetători publicate în reviste academice din străinătate.
Proiectele de doctorat recente sunt orientate mai ales spre eterogenitatea discursivă,
problematica identității, ethosul, enunțarea editorială, aspecte paratextuale ale inscripțiilor
discursului
(non)literar
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