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Conducător de doctorat Conf.univ.dr.habil. Cecilia Mihaela POPESCU este absolventă a 

Universității din Craiova, Facultatea de Litere și Istorie, din anul 

1998. A urmat studiile doctorale în domeniul Lingvisticii romanice, 

sub îndrumarea Prof. univ. dr. dr.h.c. mult. Maria Iliescu 

(Universitatea din Innsbruck – Austria), la Universitatea din 

Craiova, unde a obținut, în anul 2007, titlul de Doctor în Filologie, 

cu teza intitulată ”Exprimarea potențialului și a irealului în latină, 

franceză și română”. În anul 2013, a încheiat stagiul postdoctoral 

(de trei ani) derulat la Universitatea din Craiova, în cadrul 

proiectului POSDRU /89/l.5/S/61968. Din 1999, în calitate de 

preparator, asistent, lector şi, de curând, conferenţiar universitar, a 

predat o varietate de cursuri şi seminare din domeniul lingvisticii latine, al lingvisticii 

generale şi romanice, al pragmaticii şi ştiinţelor comunicării. În anul 2017, a obținut Atestatul 

de abilitare și, în consecință, dreptul de a conduce doctorate în domeniul Filologie – 

Lingvistică (latină, generală, romanică) și Pragmatică. 

PRINCIPALELE DIRECȚII DE CERCETARE: LINGVISTICĂ LATINĂ; 

DIACRONIA LIMBILOR ROMANICE ȘI PROBLEMATICA SCHIMBĂRILOR 

LINGVISTICE; EXPRIMAREA VERBALĂ A TAME (TIMP, MOD, ASPECT, 

EVIDENȚIALITATE) ÎN LIMBILE ROMANICE; LINGVISTICĂ SINCRONICĂ 

CONTRASTIVĂ ȘI INTERFAȚA SEMANTICĂ/PRAGMATICĂ  

Activitatea de cercetare a conf. dr. Cecilia-Mihaela Popescu se conturează în jurul a 

patru mari teme, care se situează oarecum complementar una faţă de cealaltă, şi care se referă 

la: aprofundarea unor probleme de lingvistică latină (din zona morfosintaxei grupului 

nominal și verbal în epoca latinei clasice şi târzii), studierea comportamentului semantico-

funcţional al anumitor compartimente verbale (viitor, conjunctiv, condiţional, prezumtiv) în 

limbile romanice privite în sincronie, în diacronie, dar şi în contrastivitate, analiza 

împrumuturilor lexicale din limba franceză în limba română, respectiv, studierea marcatorilor 

discursivi din limbile romanice.  

În decursul anilor, conf. dr. Cecilia-Mihaela Popescu a publicat studii în domeniile 

mai sus menţionate, ca unic autor (Noţiuni de morfosintaxă a limbii latine. Grupul nominal – 

2010; Gramatica comparată a limbilor romanice. Note de curs – 2012; Viitorul şi 

condiţionalul în limbile romanice. Abordare morfosintactică şi categorizare semantică din 

perspectivă diacronică – 2013) sau în colaborare (Dicţionar de împrumuturi lexicale din 

limba franceză (1200 pagini) – 2009; Typologie des emprunts lexicaux français en roumain. 

Fondements théoriques, dynamique et catégorisation sémantique – 2011; La reconfiguration 
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sémantique des gallicismes dans l’espace socio-culturel roumain – 2015) şi numeroase 

articole în reviste de specialitate de prestigiu, din ţară sau din străinătate, precum Studii şi 

cercetări lingvistice, Revue roumaine de linguistique, Revue de Linguistique Romane, 

Zeitschrift fur Franzosische Sprache und Literatur, Revista de Filología Romanica, Revue 

de Sémantique et Pragmatique. Este vorba mai precis de 4 articole ISI și de alte peste 90 de 

studii apărute în reviste științifice sau în volume colective (tematice) ori în actele unor 

manifestări științifice publicate la edituri naționale sau internaționale renumite (Oxford 

University Press, W. De Gruyter, Peter Lang etc.). A susținut peste 50 de comunicări 

științifice la conferințe din țară și din străinătate (13 comunicări în Franţa, Spania, Belgia, 

Austria, Italia, Germania) și a participat la numeroase stagii de formare. A fost director al 

unui proiect de cercetare avansată cu finanțare internă și a făcut parte, alături de cercetători de 

renume, din două granturi cu finanţare CNCS și din două proiecte internaţionale. La aceste se 

mai adaugă un proiect internaţional finanțat de Agenția Universitară Francofonă, un grant de 

tip SEE și două proiecte POSDRU cu finalitate didactică. O cuantificare a impactului 

activității de cercetare a dnei Cecilia-Mihaela Popescu rezidă în cele peste 50 de citări, care 

au asigurat autorului un indice Hirsh 4, cele 15 recenzii favorabile, prezenţa în peste 100 de 

baze de date naţionale şi internaţionale, premiul acordat în anul 2013 de către UEFISCDI, în 

cadrul proiectului PN-II-RU-PRECISI-2013-7-4248: Premierea rezultatelor cercetării, dar și 

alegerea ca membru în board-ul Societății Internaționale de Lingvistică Romanică, pentru 

perioada 2016-2019. 

 


