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Conducător de doctorat Prof.univ.dr. habil. SILVIA PITIRICIU este absolventă a 

Universității din Craiova, Facultatea de Filologie, în anul 1982. A 

urmat studiile doctorale în domeniul lexicului limbii române sub 

îndrumarea CS I dr. Mioara Avram, la Institutul de Lingvistică 

„Iorgu Iordan - Al. Rosetti” al Academiei Române, unde a obținut 

în anul 2000 titlul de doctor în filologie cu teza de doctorat intitulată 

„Abrevierile în limba română”. Din 1994 este cadru didactic la 

Universitatea din Craiova, devenind profesor universitar abilitat în 

anul 2015. Are trei doctoranzi, cu teze de doctorat în curs de 

finalizare.  

PRINCIPALELE DIRECȚII DE CERCETARE: 

TERMINOLOGIE, LEXICOLOGIE, LEXICOGRAFIE, 

MORFOLOGIE 

Activitatea prof. dr. hab. Silvia Pitiriciu este legată de studiul terminologiei din 

ştiinţele exacte (matematică), ştiinţele juridice (dreptul internaţional, dreptul penal, 

argumentarea în discursul juridic), ştiinţele politice (eurojargon, politici europene), 

terminologia militară (standardizare terminologică, onomastică militară). A cercetat 

caracteristicile termenilor, relaţia lor cu lexicul comun, etimologia şi evoluţia semantică, 

interdisciplinaritatea elementelor de lexic specializat. În studiile lexicologice s-a orientat spre 

formarea cuvintelor, spre elementul străin în lexicul limbii române, în condiţiile modernizării 

vocabularului şi a deschiderii către occidentalizarea romanică. A pus în valoare expresivitatea 

şi productivitatea unor elemente sufixale şi prefixale, a unor elemente de compunere, 

concurenţa formanţilor. În domeniul morfologiei limbii române a elaborat studii descriptive și 

normative privind flexiunea și clasele lexico-gramaticale ale limbii române, conceptele 

gramaticale, concurenţa dintre forme şi variante, structura morfematică a cuvintelor. 

Prof. Silvia Pitiriciu are o activitate de cercetare științifică bogată: a publicat cărți 

(unele în colaborare), cursuri universitare și volume coordonate la edituri cunoscute din țară, 

lucrări în reviste internaționale de prestigiu, a susținut comunicări științifice la colocvii și 

conferințe organizate în cadrul institutelor de cercetare ale Academiei Române și a unor 

universități și institute de cercetare din străinătate (Genova, Barcelona, Veliko Târnovo, Novi 

Sad, Mariupol, Chișinău). A publicat articole în volume cotate ISI și în volume ale 

conferințelor internaționale. A coordonat proiecte de cercetare în domeniul lexicologiei 

(Formarea cuvintelor. Compunerea, 51 C/ 22.11.2006) și al lexicului specializat (Instanţa de 

judecată. Ipostaze juridice, sociale şi comunicaţionale, 15 C/18.04.2011), rezultatele fiind 

concretizate în cărți publicate în țară și în străinătate. A fost membru în grantul științific 

internațional Diccionario electrónico concordado de términos gramaticales y retóricos 

latinos, nr. 13.0189.129, perioada 2010-2012, http://latinalexis.com/index.html, MICINN 
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(Ministerio español de Ciencia y Tecnología), Universidad del Pais Vasco. Din anul 2008 

conduce revista Studii și cercetări de onomastică și lexicologie, evaluată CNCS categoria B 

(PN II ACRED-AR-2012-0177), inclusă în mai multe baze de date internaționale. Este 

membru în trei societăți lingvistice naționale, membru în comisii de susținere a tezelor de 

doctorat (30). A făcut parte din colectivul a patru centre de cercetare („Limba română în 

context romanic și balcanic”, acreditat CNCSIS, certificat nr. 135/02.06.2005, în perioada 

2005-2010; „Centrul de cercetare în onomastică și lexicologie”, în perioada 2011-2013; 

„TradComTerm”, în perioada 2014-2016; „PraxLingua”, din anul 2016, unde este 

responsabilă a direcției L2, Onomastică și lexicologie. Activitatea sa științifică  este 

recunoscută prin citări în publicații internaționale și naționale (65) și prin citări în bazele de 

date internaționale (85). 

 


