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Informaţii 
personale 

 

Nume / Prenume Ştefan Oltean 

Adresă(e) Str. Mehedinti 76, Bl G-11, Apt. 21, 400675, Romania 

Telefon(oane) 00 40 264 423 752 Mobile: 00 40 745 314 215 

Fax(uri) 00 40 264 432 303 

E-mail(uri) stefan.oltean@ubbcluj.ro, stoltean@gmail.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 1950-07-28 

Sex bărbătesc 

Locul de muncă 
vizat / 

 
Domeniul 

ocupaţional 

Profesor universitar emerit dr., Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Litere, Departamentul de limba și 
literatura engleză 

 

Conducător de doctorat în domeniul științelor filologice (lingvistică teoretică, limba engleză, lingvistică anglo- 
americană) 

 

 
Edu-Univ, 

Experienţa 
profesională 

Am predat cursuri de lingvistică istorică şi comparată, istoria limbii engleze, semantică vericondiţională, semantica 
lumilor posibile, generativism lingvistic, pragmatică lingvistică, analiza discursului narativ. 

 
Cercetările mele au avut drept obiect discursul indirect liber, discursul narativ, numele proprii, numele 
ficționale și multilingvismul, pentru analiza cărora am aplicat demersuri sintactice, semantice şi pragmatice. 

. 

Perioada În prezent: professor univ. emerit dr., Departamentul de limba și literatura engleză, Școala doctorală de Studii 
lingvistice și literare, Facultatea de Litere, Universitatea Babeş-Bolyai 

1998 – 2016 profesor universitar, Departamentul de limba și literatura engleză, Facultatea de Litere, 

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca 

1994 - 1998: conferenţiar, Catedra de limba și literatura engleză, Facultatea de Litere, Universitatea Babeş- 
Bolyai 

1990 - 1994: lector, Catedra de limba și literatura engleza, Facultatea de Litere, Universitatea Babeş-Bolyai,  

1977 - 1990: asistent, Catedra de filologie germanică, Facultatea de Filologie, Universitatea Babeş-Bolyai 

1973 – 1977:  asistent stagiar, Catedra de filologie germanică, Facultatea de Filologie, Universitatea Babeş- 
Bolyai 

1990 -1992: profesor oaspete („visiting”), Cornell University, Ithaca, New York, Department of Modern Languages 
and Linguistics (bursă Fulbright) 

1984 - 1986: profesor oaspete („visiting”) Kent State University, Kent, Ohio (bursă Fulbright) 

Funcţia sau postul 
ocupat 
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Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

 
Universitatea Babeș-Bolyai 

 
Profesor universitar, conducător de doctorat în domeniul ştiinţelor filologice (lingvistică teoretică, limba engleză, 
lingvistică anglo-americană, multilingvism) 

 
2001 – 2016: Director al programului de masterat Direcţii actuale în lingvistică, Facultatea de Litere, Universitatea 
Babeş-Bolyai  

 
În prezent: Director al Centrului de Pragmatici ale Comunicării, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-
Napoca 

 
2016: Director al Școlii doctorale de Studii lingvistice și literare a Facultății de Litere, Universitatea Babeş- 
Bolyai  
 
2012 – 2017: Membru în Consiliul Școlii doctorale de Studii lingvistice și literare a Facultății de Litere, 
Universitatea Babeş-Bolyai  
 
2012-2017: Membru în Consiliului Școlii doctorale Limbi și identități culturale a Facultății de Limbi și Literaturi Străine, 
Universitatea București 

 
2012-2016: Membru în CSUD al Universitatății Babeş-Bolyai  

 
2012-2015: Director, Departamentului de limba și literatura engleză, Universitatea Babeș-Bolyai 

 
2004-2006: Prorector, Universitatea Babeş-Bolyai 

 
2000-2004: Decan, Facultatea de Litere, Universitatea Babeş-Bolyai 

 
1996-2000: Secretar Științific, Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai 

 
Nivel national 

 
2013 – în prezent: Președinte al Comisiei de Științe Umaniste și Teologie, ARACIS 

 
2005 – 2016: Membru în Comisia de Ştiinţe Filologice, CNATDCU, Ministerul Educaţiei Naționale  

 
2011 – 2012: Vicepreşedinte al Comisiei de Ştiinţe Filologice, CNATDCU, Ministerul Educaţiei Naționale  

 
2008 - 2013 : Secretar al Comisiei de Ştiinţe Umaniste şi Teologie, ARACIS 

 
1997- 2010: expert CNCSIS 

 
Nivel european 

 
2007- 2014: membru în Board-ul Consiliului European al Limbilor (European Language Council / Conseil 
Européen pour les Langues - ELC/CEL), Bruxelles 

 

 

Pe parcursul carierei mele universitare am promovat direcții actuale în cercetarea lingvistică, cum ar fi 
generativismul lingvistic, semantica formală a lumilor posibile, pragmatica lingvistică și poetica lingvistică, precum 
și comparativismul lingvistic, ale căror demersuri le-am aplicat analizei unor fenomene lingvistice sau discursive 
la nivel sincronic (discursul indirect liber, adevărul în ficțiune, lumile ficționale, semantica numelor proprii și a 
numelor ficționale, semantica propozițiilor incapsulate declarative și de tipul „belief”, semantica întrebărilor, 
semantica exclamațiilor), dar și diacronic (sintaxa istorică a limbii engleze, gramatica comparată a limbilor 
germanice). 

La  Cornell  University,  în  cadrul  Departamentului de  Limbi Moderne Lingvistică (DMLL),  am  predat  cursurile  
Narrative  Discourse Analysis, (Graduate level – nivel master și doctorat) (1990-91), The Structure and History 
of Romanian (Bachelor level – nivel licență) (1991), precum și cursuri de limba română (1990-1992). 

La Kent State University am predat cursuri de limbă română și civilizație românească. 

În calitate de conducător de doctorat coordonez, în prezent, 8 teze de doctorat; alte 32 de teze de doctorat 
realizate sub conducerea mea au fost deja susținute. 

 
Am participat ca membru în comisii de susținere a 39 de teze de doctorat. 
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Am fost membru în 45 de comisii de concurs pentru posturi de profesor și conferențiar la nivel național, la 
care se adaugă concursurile pe care le-am girat ca președinte, în calitate de decan al Facultății de Litere 
(2000-2004). 

 
Am  fost  membru  în  două  comisii  de  concurs  pentru  ocuparea  unor  posturi  de  profesor  și,  respectiv,  de 
conferențiar la King Abdulaziz University, Arabia Saudită (2010, 2011), și într-o comisie pentru ocuparea unui 
post de conferențiar la Aljouf University, Arabia Saudită (2015). 

 
Am fost membru în 19 comisii de abilitare. 

 

 
Am contribuit la dezvoltarea instituțională în mod direct sau indirect, prin funcțiile deținute în cadrul UBB, al 
Facultății de Litere și al Departamentului de limba și literatura engleză, în următoarele domenii: politici lingvistice, 
domeniul calității și cel curricular, resurse umane, cooperări internaționale. 

 
Ca președinte al Comisiei de Ştiinţe Umaniste şi Teologie a ARACIS am contribuit la elaborarea standardelor 
specifice în învățămîntul superior, domeniile științe umaniste și teologie, am evaluat numeroase programe 
universitare și am participat la evaluări instituționale. 

 
Ca membru al Comisiei de Ştiinţe Filologice a CNATDCU am contribuit la elaborarea standardelor și a grilei de 
verificare, domeniul filologie, și am participat la luarea de decizii privind tezele de doctorat și tezele de abilitare 
susținute, precum și validarea rezultatelor concursurilor pe poziții de conferențiar și professor desfășurate în 
universitățile din țară. 
 
Ca membru în Board-ul Consiliului European al Limbilor (European Language Council / Conseil Européen pour 
les  Langues  -  ELC/CEL)  am  participat  la  elaborarea  de  proiecte  /  politici  multilinguale  în  domeniul 
învățămîntului superior din UE. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca 

 
Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

 
Edu-Univ 

Educaţie şi formare  

 
Perioada 

 
1957-1969: şcoala elementară, şcoala medie şi liceul: Liceul Emil Racoviţă, Cluj 

 
Studii universitare: 

 
1969-1973: student nivel licenţă, Facultatea de Filologie, Universitatea Babeş-Bolyai, 
Cluj; 

 
1977-1984: doctorat, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Romania. Titlul tezei: Stilul indirect liber și monologul 
interior în romanul englez modern (Virginia Woolf, D. H. Lawrence și James Joyce). Studiu de poetică teoretică și 
aplicată) 

Calificarea / diploma 
obţinută 

1984: doctor în filologie 
 

1973: licenţă în Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Discipline: Structura  limbii  engleze  contemporane,  structura  limbii  române,  literatura  engleză,  literatura 
americană, literatura română, lingvistică teoretică, istoria limabii engleze, gramatica comparată a limbilor 
germanice.  
Competențe în lingvistică generativă, semantica vericondițională (a lumilor posibile), pragmatica lingvistică. 
poetica narațiunii  

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

 
Universitatea Babeş-Bolyai 

 
Nivelul în clasificarea 

naţională sau 
internaţională 

 
Nivel ‘A’ în clasificarea internaţională; ‘încredere ridicată’ în clasificarea naţională 

Aptitudini şi  
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competenţe 
personale 

 

 
 
 
 
 

Limba(i) maternă(e) 

 
 
 
 
 

Precizaţi limba(ile) maternă(e): română 

 
Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 

 
engleză, maghiară, franceză 

 
Autoevaluare 

 Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  x C2  C2  C2  C2  C2 

Limba maghiară  x C1  C1  B2  B2  B2 

Limba franceză  x A1  B2  A1  A1  - 

 (*)  Ni v elul  Cad rului  Eur opean  Com un  de  Ref eri nţă  P entru  Li mbi  Străin e  

 
Competenţe şi abilităţi 

sociale 

 
Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

Competenţe şi 
aptitudini 

organizatorice 

Competențe manageriale: 
 

- Competențe în următoarele domenii: management academic (domeniu curricular, asigurarea calității, 
cooperare internaţională, politici lingvistice, resurse umane);  
 

- organizare de reuniuni, şcoli de vară, conferințe; 
 

- coordonare de proiecte de cercetare. 
 

 Competenţe şi 
aptitudini tehnice 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

 
Competenţe şi 

aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

 
Windows, MSWord, Excel, PowerPoint 

Competenţe şi 
aptitudini artistice 

Fotografie 

 
Alte competenţe şi 

aptitudini 

 
Competențe în evaluarea calității programelor universitare: 
 
- Experiență în evaluarea programelor academice în învățămîntul superior, ca expert permanent și 

președinte al Comisiei de Științe Umaniste și Teologie, ARACIS. 

 
- Competențe în evaluarea personalului didactic și de cercetare 
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Director colegiu de redacție: 

- Studia Universitatis Babes-Bolyai, Philologia (2000-2004) 
 

Membru în colegiii editoriale (în prezent): 
- Bucharest Working Papers in Linguistics, Universitatea București 
- British and American Studies, Universitatera de Vest, Timișoara 
-      Diacronia, Univ. „Al. I. Cuza”, Iași 

 
Referent științific, reviste din străinătate (în prezent): 

- Sustainable Multilingualism, Vytautas Magnus University, Lituania 
 

Referent științific, reviste și edituri din țară (în prezent): 
- Editura Universității București 
- Editura Universității Transilvania, Brașov 
- Studii de Știință și Cultură, Universitatea Vasile Goldiș, Arad, 
- Linguaculture, Universitatea Al I. Cuza, Iasi 
 

Expert în domeniul curricular: 
- Expert pe termen scurt, proiectul Dezvoltarea unui sistem operaţional al calificărilor din România - 

DOCIS (2009-2011) POSDRU/2/1.2/S/2; Asigurarea calităţii în învăţămîntul superior din România în 
context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional, 
POSDRU/2/1.2./S1, cod proiect 3933 

 
- Expert în proiectul TUNING LITHUANIA, VP1-2.2-ŠMM-08-V-01-001 (2010-2011): expertiză pentru 

elaborarea curriculei pentru programul de licență Filologie engleză al Universității din Vilnius, pentru 
creditarea disciplinelor și pentru identificarea competențelor urmărite 

 
- Expert pe termen scurt în proiectul SQFHUMART, Grant Agreement: 2009-12039 (2009-2011): elaborarea 

listei de competențe pentru programele de lingvistică în învățămîntul superior european (nivel licență, 
master și doctorat). 

Permis(e) de 
conducere 

Permis de conducere, categoria B 

 
Informaţii 

suplimentare 

 

 
 
 

PREMII 
 

Diploma de merit pentru contribuția la dezvoltarea Universității Babeș-Bolyai, 2005 
Diploma de inovație institutională, Universitatea Babeș-Bolyai, 2004, 2002 
Diploma de excelența didactică, Universitatea Babeș-Bolyai, 2003 
Premiul reprezentativității, Universitatea Babeș-Bolyai, 2011; 2010; 2009; 2008 
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Informaţii 
suplimentare 

 
PROIECTE DE CERCETARE: 

Director: 
- Proiect DYLAN – Language Dynamics and Management of Diversity, director partner Universitatea 

Babeş- Bolyai (Proiect FP6, CIT4 No 028702) (2006-2011) - p roiect consacrat problemelor 
multilingvismului și politicilor lingvistice în instituțiile europene, în mediul de afaceri și în învățămîntul 
superior european. Am condus activitatea echipei Univeristății Babeș-Bolyai (Partener 13), am 
participat cu analize și comunicări la reuniunile consorțiului, am construit un corpus relevant pentru 
practicile multilinguale în cadrul Universității Babeș-Bolyai (înregistrări video, audio, interviuri, 
chestionare), am evaluat raportul dintre documente și practici, am făcut recomandări. Lucrarea 
consacrată acestor aspecte este publicată în volumul Anne-Claude Berthoud, François Grin and 
Georges Lüdi (eds.), Exploring the Dynamics of Multilingualism. The DYLAN Project, Amsterdam: 
John Benjamins, 2013. 
 

- MULTICOM, director partener Universitatea Babeş-Bolyai, project 133996-LLP-1-2007-1-FR-ERASMUS- 
ECDSP, Universite Rennes 2 (2007-2010) - p roiect cu cinci universităţi partenere, care și-a propus să 
evalueze importanţa programelor de formare în limbi străine în învăţământul superior. Proiectul a vizat 
elaborarea de programe educaţionale atractive, ancorate în realitatea actuală, în domeniul comunicării 
multiligve pentru studenţii primului ciclu din învăţământ superior. Am participat cu analize, am definit 
competențe, am elaborarat şi testat materiale didactice; acestea au fost afișate pe o platformă online de 
resurse accesibilă tuturor instituţiilor partenere. 

Membru: 
- 2009-2011: Acronim proiect: SQFHUMART Grant Agreement: 2009-12039 (2009-2011). Am participat la 

elaborarea listei de competențe pentru programele de lingvistică în învățămîntul superior (nivel licență, 
master și doctorat). 

- 2010-2011: Proiect TUNING LITHUANIA, VP1-2.2-ŠMM-08-V-01-001 (2010-2011). Am susținut 
cursuri și am organizat ateliere (workshop-uri) avînd drept obiect elaborarea curriculei pentru 
programul de licență Filologie engleză al Universității din Vilnius, creditarea disciplinelor și definirea 
competențelor. 

- Thematic Network Project in the Area of Languages 3, director partener UBB – D (2007) (project nr. 
230356- CP-1-2006-1-DE-Erasmus-TND) (2006-2007). Proiect tematic consacrat limbilor și rolului 
acestora în învățămîntul superior. Am participat cu materiale și analize la reuniunile proiectului. 

- Thematic Network Project in the Area of Languages 2, Subproject 1, Languages for Language Related Jobs 
and Professions, director partener UBB, (Contract No. 110774-CP-1-2003-Erasmus-TNPP) (2003-2006). 
Proiect tematic consacrat multilingvismului și meseriilor limbii. Am realizat Raportul pentru România în cadrul 
proiectului. 
 

CONFERINȚE INVITATE / KEYNOTE SPEAKER (MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE NAȚIONALE SAU 

INTERNAȚIONALE - SELECȚIUNI) 

- Universitatea de Vest, Timișoara, Conferința Btitish and American Studies, mai 2021 („Same Name, Different 

Content. Facets of Proper Names and Fictional Names”) 

- Universitatea București, Conferința anuală a Facultății de Limbi și Literaturi Străine, noiembrie 2020 („Fictional 

and non-fictional uses of proper names. Semantic aspects”) 

- Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, Târgu Mureș, Conferința anuală a universității, 

decembrie 2020 („Proper names and fictional names”) 

- Conferința Internațională de Onomastică „Numele și numirea” Ediţia a V-a, Multiculturalism în onomastică, 
Baia Mare, 3-5 septembrie 2019 („A semantic-referential perspective on name and naming”) 

- Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, Conferința The 9th Conference on Linguistic and Intercultural  
Education – CLIE-2019 („Facets of Porper Names) 

- Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, Conferința CLIE (Conference on Linguistics and Intercdultural 

Education), iunie 2018 (”What’s in a Name. A Semantic View of Names in Fiction”);  

- Universitatea din Alba Iulia, Conferința CLIE (Conference on Linguistics and Intercdultural Education), Key note 

speaker, aprilie 2017 (”Possible Worlds and Free Indirect Discourse”) 

- Universitatea Babeș-Bolyai, „What's in a name? A semantic view of names in fiction”, mai 2015 
-  Universitatea Creștină Partium, Conferința Departamentului de limbi străine, septembrie 2014 (”Unconventional 

uses of proper names”);   
- „Proper names in non-standard uses”, Universitatea din Oradea, conferinaț Cultural Contexts in the English 

Speaking World, martie 2013;  
- Conferință Institutul de Pragmatici ale Comunicării a UBB, aprilie 2013 (”Semantica numelor proprii”);  
- Universitatea din București, Conferința ”Syntax and Semantics of specificity”, decembrie 2012 (”The semantics of 

fictional names”);   
- Universitatea Transilvania din Braşov, Plenary speaker, Conferința Structure Use and Meaning, septembrie 2012 

(”The semantics of fictional names”);  
- Universitatea Transilvania din Brașov, Conferința catedrei de engleză, keynote speaker, mai 2010 (”Possible 

worlds and fictional discourse”);  
- Universitatea din Alba Iulia, Conferința Facultății de Litere, Key note speaker, mai 2010 (”The semantics of proper 

names”);  
- Universitatea Babeş-Bolyai, Conferința Constructions of Identity, 2006 (”The semantics of modal verbs”);  
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PUBLICAȚII RELEVANTE  

1. Lumile posibile în structurile limbajului, Cluj: Editura Echinox,  2003. 
 

2. Introducere în semantica referenţială, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2006. 

3. Topics in the Semantics of Names and Discourse, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2015. 

4. "A Survey of the Pragmatic and Referential Functions of Free Indirect Discourse", Poetics Today, Vol. 14: 4, Duke University Press, 1993, pp. 691-714. 

5. "Free Indirect Discourse: Some Referential Aspects", în Journal of Literary Semantics. An international review, XXIV/1, Julius Groos Verlag, Heidelberg, 
1995, pp. 21-41.  

6. "Possible Worlds and Truth in Fiction", în Journal of Literary Semantics. An international review XXVI/3, Julius Groos Verlag, Heidelberg, 1997, pp. 173-
190. 

7. “On the bivocal nature of free indirect discourse”, Journal of Literary Semantics. An international review, 32, Mouton de Gruyter, Berlin, New York, 2003, 
pp. 167-176. 

8. “Fictionality as a Pragmatic and Referential Category”, în Journal of Literary Semantics. An international review XXVIII/2, Julius Groos Verlag, Heidelberg, 
1999, pp. 92-104. 

9. „Lumi posibile şi realităţi ficţionale”, Dacoromania, XIV, nr. 1, Cluj: Editura Academiei Române, 2010, pp. 77-89. 

10. (în colaborare) “Policies and practices of multilingualism at Babes-Bolyai University (Cluj, Romania)”, în Anne-Claude Berthoud, François Grin and 
Georges Lüdi (eds.), Exploring the Dynamics of Multilingualism. The DYLAN Project, Amsterdam: John Benjamins, 2013, 323-342.  

11. “On the semantics of fictional names”, Revue Roumaine de Linguistique, LVIII, 4, Editura Academiei Române, București, pp. 371–382, 2013. 

12.  “Unconventional Uses of Proper Names: Semantic and Syntactic Issues”, în Oliviu Felecan, Daiana Felecan (eds.), Unconventional Anthroponyms: 
Formation Patterns and Discursive Function, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2014, 26-39. 

 
 

 

 Cluj-Napoca, 11 octombrie 2021                                                                                                                Ștefan Oltean 

 

                                                                                                                                                                                           


