
Page 1 - Curriculum vitae de 

Nom(s) Prénom(s) 

 Pour plus d'information: http://europass.cedefop.eu.int 

© Communautés européennes, 2003 
 

 
 Curriculum vitae Europass   

 
 

Informaţii  personale 
 

Nume / Prenume  Pop  
Rodica  

Adresa  20, str. René Descartes, 400486  Cluj-Napoca  
Telefon  mobil : 0746204162 

 
 

Adresa mail  rodicalascupop@yahoo.fr 
 

Nationalitate  Română  
 

Data şi locul naşterii   31 martie 1946 Com. Vinţu de Jos, Judeţul Alba 
   

 
Experienţă profesională 

 
Date  2011 – profesor univ. dr. emerit, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca ;  

1998 – 2011 : profesor universitar, Catedra de Limbă şi Literatură franceză, Facultatea  de Litere, 
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca ; 
În 1990, înființează Centrul de Studii Literare Belgiene de Limbă Franceză, structură academică 
recunoscută pe plan internaţional, ce beneficiază din 1992 de înaltul patronaj al Academiei Regale 
de Limbă şi Literatură franceză din Belgia; 
1990-1998: conferenţiară, Catedra de Limbă şi Literatură franceză, Facultatea  de Litere ; 
1978-1990: lectoră, Catedra de Limbă şi Literatură franceză ; 
1972-1978: asistentă titulară, Catedra de Limbă şi Literatură franceză ; 
1969-1972: asistentă stagiară, Catedra de Filologie romanică, Facultatea  de Filologie. 
 

   
Activităţi şi responsabilităţi 

principale  
 Cursuri de : Literatură franceză, secolul Luminilor (L) ; Istoria și deontologia traducerii (L) ; Literatură 

belgiană francofonă (L, M) ; Condiția scriitorului francofon  (M) ; Instituția literară (M) ; Metodologia 
cercetării, (D) ; 
1990 – prezent, coordonează activitatea Centrului de Studii Literare Belgiene de Limbă franceză : 
proiecte de cercetare, încadrarea științifică a doctoranzilor, colocvii, publicații științifice, program de 
traduceri literare în colaborare cu editurile Libra și Casa Cărții de Știință, colecția « belgica. ro » ; 
proiecte culturale ; 
1999 – prezent, este conducător de doctorat ; 24 teze susținute (9 în cotutelă internațională) și 6 în 
curs de elaborare ; 
1994-2007, a elaborat și a coordonat programul de Studii aprofundate Littératures francophones - 
dialogue interculturel ;  
2007-2011, a inițiat și a coordonat programul de Master de cercetare Littérature et civilisation-
dialogue interculturel dans l’espace francophone, acreditat de Comisia naţională ARACIS 
(22.11.2007) și distins cu Diploma de Excelenţă, UBB (2010) ; 
Profesor invitat (cursuri şi conferinţe) la universităţile din Arras, Berlin, Clermont-Ferrand, Pécs, 
Porto, Poznan, Stellenbosch (Africa de Sud), Toulouse, Varșovia, Viena, Zürich. 
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Studii 

 
Date  1977: doctor în ştiinţe filologice cu teza Le fantastique  dans les  romans  de  Julien  Green, 

conducător ştiinţific, prof. univ. dr. doc. Henri Jacquier ; 
1964-1969: studii universitare  Facultatea de Filologie, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj; 
specialitatea : Limbă şi Literatură franceză – Limbă şi Literatură română; 
1959-1963: studii liceale, secţia umanistă, Liceul «Horia, Cloşca şi Crişan» din Alba-Iulia; 

Diplome obţinute  1977 – Diplomă de Doctor în ştiinţe filologice  
1969 – Diplomă de Licenţă: Limbă şi Literatură franceză – Limbă şi Literatură română 

Principalele materii/competenţe 
profesionale acoperite 

 Literatură franceză, secolul al XVIII-lea, genul fantastic, comparatism francofon, literatură belgiană, 
metodologia cercetării, traducere literară ; 
Expertize științifice : evaluare dosare de candidatură pentru AUF (proiecte de cercetare, burse 
Eugen Ionescu) și pentru South Africa’s National Research Foundation ; peer review ; comisii de 
doctorat și de abilitare (naționale și internaționale). 
 

  
 

Aptitudini şi competenţe personale 
 

 
 

Limba maternă 

 Capacitatea de a comunica, de a stabili şi de a dezvolta contacte profesionale, umane.  
Abilităţi de organizare, coordonare, spirit de echipă. 
 
română 

   
 

Limbi străine cunoscute    Franceză, utilizator experimentat;   
  Italiană utilizator independent 

   
Permis de conducere   B  

 
 

Afilieri    
Société Internationale d'Études Yourcenariennes; 
Société Internationale d'Études Greeniennes; 
Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Cluj ; 
PEN Club Belgique ; 
AMOPA Roumanie. 
 

Premii şi distincţii  Premiul Eta Boeriu pentru traducere, acordat de Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Cluj 
(2016) ; 
Premiul literar internaţional Rayonnement des lettres belges à l'étranger (Ministerul Culturii – 
Comunitatea franceză din Belgia,1998);  
Premiul literar internaţional Adam de la Poésie (Fundația Étienne de Sadeleer, 
Bruxelles, 1996) ; 
 
Doctor Honoris Causa al Universității Blaise Pascal din Clermont-Ferrand (2009); 
 
Comandor al Ordinului Léopold II, Belgia ( 2015) ; 
Ofițer al Ordinului Coroanei, Belgia (2006) ; 
Cavaler al Ordinului Palmes Académiques, Franța (2001).  
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