
Prof.univ.dr. habil. Cecilia CONDEI 

Fostă elevă a Liceului Frații Buzești din Craiova, absolventă a 

Facultății de Filologie de la Universitatea din Craiova în 1974 ( 

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 

(8 iulie 2013, Universitatea din București. Detalii : 

http://www.unibuc.ro/facultati/limbi/Concursuri.php ), calitate 

recunoscută prin Atestatul no 166/ 7.04.2014, Anexa no 11. Domeniul de competență pentru 

conducere de doctorat : Filologie. 

 

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, 
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