CURRICULUM VITAE
Mircea BORCILĂ
Aleea Băiţa, I , ap.33, Cluj Napoca, România
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e-mail: icaborcila@yahoo.com
Data naşterii:13.09.1942
Locul naşterii: Cuptoare-Secu, Judeţul Caraş-Severin, România.
1.Formaţie profesional-ştiinţifică: Studiile secundare la Reşiţa (1955-1958). Facultatea de
filologie, Secţia Limba şi literatura română, la Universitatea “Babeş-Bolyai”, din Cluj-Napoca
(1959-1964). Doctoratul în ştiinţe filologice, la Universitatea “Babeş-Bolyai”, din ClujNapoca (1980).
2. Carieră academică: Preparator (1964-1965) şi asistent (1966-1971), la Catedra de Limba
română a universităţii clujene; Lector delegat, cu atribuţie didactică specială (vezi 3; 19721977); Lector la Catedra de limba română şi lingvistică generală, Universitatea “BabeşBolyai” din Cluj-Napoca (1977-1990; cu atribuţie didactică specială, între 1981-1985);
Conferenţiar la aceeaşi catedră (1990-1993); Profesor la aceeaşi Catedră, conducător al
Programului de doctorat în lingistică generală (1993-1998); Profesor şi şef al Catedrei de
lingvistică generală şi semiotică (1998 -2008).
3. Atribuţii didactice speciale: Lector de limbă şi literatură română, în cadrul Programului
de Schimburi Internaţionale “Fulbright”, la Universitatea Statului Washington, Seattle,SUA
(1972-1974); Lector de limbă română la Universitatea din Londra, School of Slavonic and
East European Studies şi la catedrele de limbi romanice de la Westfield College, Londra şi
Universitatea din Cambridge (1975-1976); Lector în cadrul Programului “Fulbright” la
Universitatea Statului Ohio, Columbus, SUA (1981-1983); Bursier IREX pentru un program
de cercetare în domeniul etnopoeticii (1983-1985).
4. Conferinţe şi prelegeri la Universităţi din afara României: University of Washington,
Center for Slavic and East European Studies (Seattle,1973;1974); University of Rochester,
Department of Romance Languages (Rochester,1973); Cornell University, Department of
Romance Languages (1973); University of London, School of Slavonic and East European
Studies (1975); University of Cambridge, Department of Portuguese and other Languages
(1975); Ohio State University, Department of Slavic and East European Languages and
Literatures (1982); The National Conference of the American Association of Teachers of
Slavic and East European Languages and Literatures, Chicago (1982); The Annual
Conferences of Slavic and East European Studies, and American Society for Romanian
Studies: Boston College (1982); Kansas City (1983); Columbus (1985); University of
Northern Iowa, Department of English Language and Literature (1983); Orientation
Conference, United States Information Agency (USIA), Council for International Exchange
of Scholars (CIES), Washington D.C. (1984); Purdue University, Department of Linguistics,
Lafayette (1999) etc.
5. Activitate ştiinţifică: Lista de lucrări consemnează un număr de 198 de titluri. Dintre
acestea, 13 reprezintă volume, elaborate şi/sau editate, individual şi/sau în colaborare; 33
reprezintă studii în culegeri de specialitate, studii introductive, prefeţe ori postfeţe la volume
colective sau de autor; iar restul titlurilor constituie studii, articole, dezbateri (reviewarticles), recenzii sau reflecţii ştiinţifice în reviste de specialitate şi de cultură. Principalele
domenii în care se înscriu contribuţiile ştiinţifice din aceste lucrări sunt: (1) LINGVISTICA
GENERALĂ şi, în primul rând, domeniul teoretic central al studiilor integraliste; (2)
POETICĂ, în special în câmpul eforturilor de reconstrucţie conceptuală a disciplinei şi al
dezvoltării, pe această bază, a investigatiilor tipologice şi descriptive (cu predilecţie pentru
studiul poeticii lui Blaga); (3) RECONSIDERAREA, în perepectivă actuală, a
TRADIŢIILOR majore ale lingvisticii româneşti, alături de PROMOVAREA PE PLAN
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INTERNAŢIONAL a unor valori perene ale culturii române. Ecouri semnificative ale acestor
contribuţii au fost consemnate în exegeza românească, precum şi în lucrări de specialitate
apărute în: Germania, Belgia, Italia, Elveţia, Franţa, SUA, Olanda, Ungaria, Israel, Moldova.
6. Afilieri profesionale: (a) Societăţi ştiinţifice: American Association of Teachers of Slavic
and East European Languages and Literatures (A.A.T.S.E.E.L.); American Society for
Romanian Studies (S.R.S). Vicepreşedinte al Societăţii de Ştiinţe Filologice din România
(1994-); Secretar al Societăţii Române de Lingvistică Romanică, Cluj (1969-1972); Secretar
al Societăţii de Ştiinţe Filologice din Cluj (1972; 1975-1981; 1985-1990); Preşedinte al
Filialei Cluj (1990-); (b) Organizaţii profesionale şi culturale: Cofondator (1990),
Vicepreşedinte (1993-1999) şi Preşedinte (1999 -) al Societăţii Culturale “Lucian Blaga”;
principal organizator al Festivalului Internaţional anual şi editor al culegerilor şi revistei
Societăţii; fondator şi director al Centrului de Studii Integraliste (1998 -); cofondator al
Cercului de Stilistică, Poetică şi Semiotică, organizator şi editor al lucrărilor primului
Simpozion Naţional (1980); Vicepreşedinte al Comisiei Naţionale de Limbă şi Literatură
Română, Reformă -- Curriculum (1993-1997); Membru în Consiliul de Coordonare pentru
Ştiinţele Socio-Umane (1994-1997); Expert evaluator în Consiliul Naţional al Cercetării
Ştiinţifice din Învăţământul Superior (C.N.C.S.I.S) (2002-2004). (c) Colegii şi comitete de
redacţii ale unor reviste de specialitate: Cercetări de lingvistică (1992 -); Dacoromania
(1994-); Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”, Series Philologiae (1991 -); Limbă şi literatură
(1995-); Cogniţie, creier, comportament (1997 -); Studii de literatură română şi comparată
(2002-); Limba română (Chişinău, 2003 -).
7. Activităţi cultural-ştiinţifice: Cofondator (1990), Vice Preşedinte (1993-1999), şi
Preşedinte al Societăţii Culturale „Lucian Blaga” (1999--); organizator al simpozioanelor
internaţionale şi editor principal al volumelor şi revistei Societăţii; Fondator şi Preşedinte al
„Centrului de Studii Integraliste” (Cluj, 1998--); Cofondator al Centrului de Stilistică, Poetică
şi Semiotică, organizator şi editor principal al primului Simpozion Naţional (1980); Vice
Preşedinte al Comisiei Naţionale pentru Limba şi Literatura Română, sub auspiciile
Ministerului Educaţiei şi Învăţământului din România (Bucureşti, 1993-1997); Expert
evaluator pentru Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (C.N.C.S.I.S., 2002--).
8. Distincţii: Premiul Naţional al Societăţii Române de Lingvistică Romanică (1972); Ordinul
Meritul Cultural, clasa a III-a (1972); Medalia “Distinguished Contribution”, acordată de
Ohio State University, Columbus, SUA (1985); Premiul pentru contribuţie deosebită la
exegeza blagiană, acordat de Societatea Culturală “Lucian Blaga” (1998); Premiul pentru
“eleganţa şi profunzimea discursului, colaborare permanentă şi contribuţie substaţială”,
acordat de revista “Limba Română” (Chişinău, Republica Moldova), (2001); Premiul de
“inovaţie instituţională”, pentru “crearea de unităţi ce au contribuit la prestigiul Universităţii
«Babeş-Bolyai»” (2002); Diploma de merit pentru “contribuţia la dezvoltarea Universităţii
«Babeş-Bolyai»” ( 2003); Premiul special acordat de Televiziunea Română pentru
“organizarea de excepţie” a manifestărilor din cadrul Festivalului Internaţional “Lucian
Blaga” (2004); Selectarea, în ancheta sociologică realizată de Trend Communication, pentru
“Clujeni de nota 10”, între “cei mai buni 10” profesori ai Clujului (2006).

