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Conducător de doctorat Prof.univ dr. Cristiana-Nicola TEODORESCU este profesor 

universitar la Facultatea de Litere a Universității din Craiova, 

director al Școlii doctorale  ”Alexandru Piru” . Cristiana-Nicola 

TEODORESCU este licențiată în filologie a Universității din 

Craiova, specializarea Limbă și literatura franceză - Limbă și 

literatura română și a unui master în comunicare la Université du 

Québec à Montréal, Canada (Usages familiaux de la télévision. Le 

cas de sept Roumains à Montréal, sub îndrumarea Ginei Stoiciu și a 

lui Serge Proulx). Din 1997 este doctor în filologie al Universității 

din Craiova. Teza sa de doctorat, Patologia discursului comunist 

totalitar românesc, a fost coordonată de profesorul Eugen Negrici. 

Domeniile sale de interes sunt analiza de discursul politic, mediatic 

și didactic, precum și teoria comunicării, comunicarea verbală și nonverbală în spațiul public 

și didactic. Preocupată de punerea cercetării științifice în slujba învățământului, Cristiana-

Nicola TEODORESCU caută în mod constant să facă legătura dintre cele doua sfere de 

activitate, reflectând, în lucrările și proiectele sale de cercetare naționale și internaționale, 

asupra didacticii limbii franceze și a terminologiei.  

Este autoarea a patru cărți de unic autor - Usages familiaux des médias et transition 

(1998), Ouvertures à la communication (2007), Initiation à la sémantique (2007) publicate la 

Editura Universitaria din Craiova, Patologia limbajului comunist totalitar (2000) publicată la 

Editura Scrisul Românesc, a două traduceri - Carol al II-lea în exil. Documente diplomatice 

(2002), Editura Vremea și Stéphane Santerres-Sarkany, Teoria literaturii (2000), Editura 

Cartea Românească. Este coeditor a nouă lucrări colective redactate în cadrul unor proiecte 

internaționale la care a participat în calitate de director sau membru. A publicat peste 150 de 

articole și studii în reviste românești și străine.  

Din 1999 conduce Centrul de cercetări TradComTerm și, din 2011, Cristiana-Nicola 

TEODORESCU este redactorul șef al Analelor Universității din Craiova. Seria Științe 

filologioce. Lingvistică. De-a lungul celor 27 de ani de activitate universitară, a predat cursuri 

de semantică, lexicologie, sociolingvistică, metodologia cercetării științifice, teoria 

comunicării. Între 2013-2017, a predat în cadrul masterului internațional Didactique du 

français et des langues organizat sub patronajul AUF de către Université Sorbonne Paris 3, 

Université de Genève, Université de Craiova și Université Polytechnique din București. A 

inițiat și coordonat mai multe programe de studiu la nivel licență (Traducere și terminologie - 

limba fraceză, limba engleză -, Comunicare și relații publice) și mai multe programe de 

studiu nivel masterat (Comunicare interculturală, Paradigme ale comunicării 

organizaționale, Traducere și terminologie juridică).  

Cristiana-Nicola TEODORESCU a ocupat mai multe funcții administrative 

(prodecan, decan al Facultății de Litere, director Departament Imagine academică, prorector 

relații internaționale și imagine academică). La nivel național și internațional, Cristiana-
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Nicola TEODORESCU a desfășurat o activitate susținută în calitate de membru CNATDCU, 

Comisia Filologie, expert evaluator ARACIS, vicepreședinte CONFRECO, BECO, AUF, 

membru în comitetul director ARDUF.  

În 2014 a primit Premiul de excelență ARDUF și, în 2016, ordinul Palmes 

Académiques. 

 


