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2008-prezent
Profesor asociat în cadrul Departamentului de lingvistică generală și semiotică
Discipline Paradigme contemporane în cercetarea lingvistică, Lingvistică și poetică antropologică,
Semantică cognitivă.
Coordonarea științifică a disertațiilor masterale (în cotutelă), respectiv a tezelor de doctorat în cadrul Școlii
Doctorale de Studii Lingvistice și Literare
Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Litere, str. Horea, nr. 31, 400174,
Cluj-Napoca
Învăţământ superior şi cercetare
1993–2008
Profesor universitar
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Discipline: Lingvistică generală, Probleme de lingvistică integrală, Lingvistică și poetică
antropologică, Semantică cognitivă.
- Membru în peste cincizeci de comisii de doctorat la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca,
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu, Centrul Universitar Nord Baia-Mare.
- Coordonator ştiinţific a numeroase teze de licenţă și disertații masterale.
- Coordonator ştiinţific al unui număr substanțial de teze de doctorat în programul de lingvistică
generală, membru în comisii de susținere publică a numeroase teze de doctorat.
- În perioada 1998-2008, șef al Catedrei de lingvistică generală și semiotică
- Îndrumarea Centrului de Studii Integraliste, creat în 1998.
- Coordonarea științifică a lucrărilor colocviului anual al Societății Culturale „Lucian Blaga” (18 ediții
până în 2008), a volumelor colocviului și consultanță științifică pentru acestea.
- Coordonarea științifică a lucrărilor studenților participanți la colocvii sau sesiuni științifice
studențești.
- Conferinţe, dezbateri, reprezentare în mediul academic
Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Litere, str. Horea, nr. 31, 400174,
Cluj-Napoca
Învăţământ superior şi cercetare
1990–1993
Conferențiar universitar
Discipline: Lingvistică generală, Stilistică.
- Coordonator ştiinţific a numeroase teze de licenţă și disertații masterale.
- Coordonarea științifică a lucrărilor studenților participanți la colocvii sau sesiuni științifice studențești.
- Conferinţe, dezbateri, reprezentare în mediul academic.
Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Litere, str. Horea, nr. 31,
400174, Cluj-Napoca
Învăţământ superior şi cercetare
1977–1990
Lector universitar
Discipline: Stilistică, Etnopoetică, Curs de lingvistică.
- Coordonare teze de licenţă, lucrări metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului I.
Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Litere, str. Horea, nr. 31, 400174, ClujNapoca
Învăţământ superior şi cercetare
1981–1983
Lector de limbă și literatură română în cadrul programului „Fulbright”
Discipline: Limba română, literatură, istorie şi civilizaţie românească.
Contract derulat în cadrul Programului bilateral de schimburi culturale dintre România şi SUA, prin
Ministerul Învățământului.
Activitate susţinută pentru promovarea limbii şi culturii naţionale, concretizată, între altele, în
schimbarea de statut a românei la instituţia amintită: din simplă opţiune, aceasta a devenit o a doua
specializare.
Universitatea Statului Ohio, Columbus, SUA
Învăţământ superior şi cercetare
1975–1976
Lector de limbă română
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Discipline: Limba română, literatură, istorie şi civilizaţie românească.
Contract derulat în cadrul Programului bilateral de schimburi culturale dintre România şi SUA, prin
Ministerul Învățământului.
Activitate susţinută pentru promovarea limbii şi culturii naţionale, concretizată, între altele, în schimbarea
de statut a românei la instituţia amintită: din simplă opţiune, aceasta a devenit o a doua specializare.
Universitatea din Londra, School of Slavonic and East European Studies și
catedrele de limbi romanice de la Westfield College, Londra și Universitatea din
Cambridge
Învăţământ superior şi cercetare
1972–1974
Lector de limbă și literatură română în cadrul programului „Fulbright”
Seminar de Istoria literaturii române şi Autori fundamentali
Universitatea Statului Washington, Seattle, SUA
Învăţământ superior şi cercetare
Septembrie 1987– septembrie 1990
Asistent universitar
Seminar de Fonetică, Lexicologie, Dialectologie, Stilistică.
Elaborare orar, elaborare stat de funcţii.
Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Litere, str. Horea, nr. 31, 400174, Cluj-Napoca
Învăţământ superior şi cercetare
Septembrie 1987– septembrie 1990
Preparator universitar
Seminar de Fonetică, Lexicologie, Dialectologie, Stilistică.
Elaborare orar.
Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Litere, str. Horea, nr. 31, 400174, Cluj-Napoca
Învăţământ superior şi cercetare

Educaţie şi formare
Perioada
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Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

1983-1985
Bursier IREX pentru un program de cercetare în domeniul etnopoeticii
Etnologie, etnografie, poetică.
Contract derulat în cadrul Programului bilateral de schimburi culturale „Fulbright” dintre România şi
SUA, prin Academia Română.
Universitatea Statului Washington, Seattle, SUA

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
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1980
Diploma de Doctor în Filologie
Teza de doctorat: Introducere în poetica lui Blaga
Membrii comisiei: Prof. univ. dr. doc. Romulus Todoran – conducător ştiinţific.
Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Litere, str. Horea, nr.
31, 400174, Cluj-Napoca
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1959–1964
Diploma de Licenţă
Specializarea Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză.
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca – Facultatea de
Litere, Str. Horea, nr. 31, 400174 Cluj-Napoca

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Înţelegere

Autoevaluare
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

C2

C2

C2

C2

C2

Limba franceză

B1

C1

B1

A1

B1

Limba italiană

B1

C1

B1

A1

B1

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice

Capacitatea de adaptare la nou, inclusiv în medii multiculturale.
Seriozitate şi rigoare în activităţile în care mă implic.
Abilităţi de comunicare / colaborare în echipă.
Rigoare şi spirit metodic.
Minimale (aparatura electrică şi electronică).
Competenţe de bază în informatică (Office Word, Internet Explorer).
Poezie, sporadic.

Alte competenţe şi aptitudini
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Informaţii suplimentare • Membru activ al Colectivului de lingvistică generală și semiotică.
Afilieri științifice și profesionale • Membru activ al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Cluj.

• Referent științific al revistei „Cercetări de lingvistică” (1992-prezent).
• Referent științific al „Dacoromania”, Cluj (1994-prezent).
• Referent științific al „Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Series Philologiae” (1991-prezent).
• Referent științific al revistei „Cogniție, Creier, Comportament” (1997-prezent).
• Referent științific al revistei „Studii de limba română și comparată” (2002-prezent).
• Referent științific al revistei „Limba română”, Chișinău (2003-prezent).
• Membru în comitetul științific al Colocviului Internațional Eugeniu Coseriu, ed. a II-a (Cluj-Napoca, 23-25
septembrie 2009), ed. a III-a (Almería, 5-7 octombrie 2011), ed. a IV-a (Udine, 1-2 octombrie 2013), ed. a
V-a (Potsdam, 8-10 octombrie 2015), ed. a VI-a (Lima, 2-4 august 2017), ed. a VII-a (Cádiz, 17-20
septembrie 2019).
• Membru în comitetul științific al Colocviului Internațional aniversar „Eugeniu Coseriu – 90 de ani de la
naștere”, Iași și Bălți, 27-29 iulie 2011.
• Membru în comitetul științific al Colocviului Internațional de Științe ale Limbajului „Eugeniu Coșeriu”,
Suceava, Chișinău, Cernăuți (ed. a XI-a: 12-14 mai 2011; ed. a XII-a: 19-21 septembrie 2013; ed. a XIIIa: 16-18 octombrie 2015; ed. a XIV-a: 13-14 octombrie 2017; ed. a XV-a: 11-12 octombrie 2019).
• Membru în comitetul științific al Școlilor de vară E. Coseriu – ediții 2012, 2013, 2016, 2020, Cluj-Napoca.

Cercetare

• Diverse texte publicate în ţară sau străinătate; trei antologii (în colaborare), un manual universitar.
Peste 200 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, 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 investigațiilor tipologice şi descriptive (cu
predilecţie pentru studiul poeticii lui Blaga); (3) RECONSIDERAREA, în perspectivă actuală, a
TRADIŢIILOR majore ale lingvisticii româneşti, alături de PROMOVAREA PE PLAN 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.
• Participări cu comunicări la colocvii şi congrese de specialitate, naţionale şi internaţionale, printre
care: 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); Colocviul Internațional Eugenio Coseriu – Cluj, ed. a II-a, 2009; Conferința Internațională „Zilele
Sextil Pușcariu”, Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, 2015, 2017, 2019; Colocviul Internațional
EXIPORA, Mediaș, octombrie 2017.
• Comunicări în cadrul lucrărilor periodice ale Societății Culturale Lucian Blaga din Cluj şi ale
Centrului de Studii Integraliste, Cluj, în intervalul 1991-2010; diverse proiecte personale de cercetare în
curs (o istorie a lingvisticii în trei volume; editarea unui volum care să cuprindă cele mai importante
studii coșeriene de lingvistică integrală).
• Conducere teză de doctorat (Teoc Flavia-Cornelia, Perspectiva sofianică în saga regelui Harald:
studiu privind articularea sensului din unghiul textemelor kenning) în cotutelă (Universitatea Aarhus,
Danemarca); susținută public în 29 septembrie 2018.
• Membru al American Association of Teachers of Slavic and East European Languages and Literatures
Societăți științifice (A.A.T.S.E.E.L.L).
• Membru al American Society for Romanian Studies (ASRS).
• Vicepreședinte al Societății de Științe Filologice din România (1994-prezent).
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• Secretar al Societății Românești de Lingvistică Romanică, Cluj (1969-1972).
• Secretar al Societății de Științe Filologice din Cluj (1972; 1975-1981; 1985-1990).
• Președinte al Filialei Cluj (1990-prezent)
• Cofondator (1990), Vicepreședinte (1993-1999), Preşedinte (1999-prezent) al Societății Culturale Lucian
Asociaţii culturale Blaga (Cluj-Napoca, România). Principal organizator al Festivalului anual și editor al culegerilor Societății.
• Fondator și director al Centrului de Studii Integraliste (1998-prezent).
• Cofondator al Cercului de Stilistică, Poetică și Semiotică. Organizator și editor al lucrărilor primului
Simpozion Național (1980).
• Vicepreședinte al Comisiei Naționale de Limbă și Literatură Română, Reformă – Curriculum (19941997).
• Expert evaluator în Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior – C.N.C.S.I.S.
(2002-2004).
• Președinte de onoare și fondator al Asociației Cultural-Științifice „Eugeniu Coșeriu” (2016-prezent).
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
substanţială”, 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).

Publicații importante

1. „Noi orizonturi în poetica americană”, studiu introductiv în vol. Poetica americană. Orientări actuale,

pentru întreaga activitate ed. în colab. cu Richard McLain, State University of New York, Binghamton, Cluj-Napoca, Editura

Dacia, 1981, pp. 13-100.
2. „Types sémiotiques dans la poésie roumaine moderne”, în Sémiotique Roumaine, sous la direction
de Paul Miclău et Solomon Marcus, [Bucarest], Université de Bucarest, 1981 pp. 19-35. (Volumul
reuneşte comunicările propuse pentru Congresul Internaţional de Semiotică, Viena, 1979).
3. „Despre lexicul poeziei lui Lucian Blaga”, în Studii de limbă literară și filologie, vol. II, București,
Editura Academiei, 1972, pp. 95-129.
4. „Tra Blaga e Coseriu: della metaforica del linguaggio a una poetica della cultura”, în Romania
Culturale Oggi, Roma, Sapienza Unviersità, Bagatto Libri, 2008, pp. 253-272.
5. „Integral Linguistics as a Cultural Science”, în Eugenio Coseriu and Modern Linguistics, eds. Klaas
Willems & Eugen Munteanu, Berlin / Boston, De Gruyter, 2021, pp. 137-150.

Aprilie 2021

Mircea BORCILĂ
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