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Prof.univ.dr. Mihai M. Zdrenghea – cadru didactic la Departamentul de limba şi literatura 
engleză, Facultatea de Litere a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Fost titular al 
cursurilor de Morfologia limbii engleze, Semantica şi pragmatica limbii engleze. În prezent 
profesor asociat. În cadrul masteratului de Studii culturale britanice am predat cursurile de The 
power of the press şi British TV productions 

Am predat, de asemenea, la universităţi de prestigiu din SUA (University of California at 
Berkeley, University of Rochester), Danemarca (University of Southern Denmark) şi Hong-
Kong (University of Hong-Kong, China).  

Domeniul meu de interes este studiul problemelor de pragmatică lingvistică, semantica limbii 
engleze şi morfologia limbii engleze, iar rezultatele cercetărilor mele în aceste domenii au fost 
publicate atât în ţară, cât şi în străinătate sub formă de cărţi, studii sau articole. Lucrările mele 
pun un accent deosebit pe descrierea semantică a unor unităţi lexicale şi gramaticale, dar, în 
acelaşi timp, investighează funcţiile lor pragmatice în text.  

Conduc doctorate din 1997. Am îndrumat candidaţii să facă analize semantice şi pragmatice a 
unor limbaje de specialitate (muzical, juridic, economic etc.), dar şi să facă analize pertinente a 
sistemelor şi metodelor de predare a limbii engleze. S-au obţinut rezultate foarte bune, care au 
fost valorificate sub forma de cărţi publicate în ţară şi străinătate sau au fost aplicate în clasa de 
limba engleză. 

Am fost membru ESSE (English Society for the Study of English) şi membru SRSAA 
(Societatea Română de Studii de Anglistică şi Americanistică) 
 
2 a.  CĂRŢI: 
 
The Grammar of TV Productions in the UK, 2013, (Cluj-Napoca: Argonaut &  Scriptor),  
423 p. 
 
Dictionary of Irregular English Verbs. History, Forms, Exercises (in coll. Cu Maria Eugenia 
Bica), 2012, (Cluj Napoca: Argonaut & Scriptor), 466 p. 

A Guide to the Use of English Modals and Modal Expressions (with exercises and  key), (in 
coll. with Anca Greere), 2000, (Cluj-Napoca:  Clusium), 286 p. 

A Practical English Grammar (with exercises), Second edition, revised and enlarged, (in coll. 
with Anca Greere), 1999, (Cluj-Napoca: Clusium) 



The Tense Systems of English and Romanian, 1996, (Cluj-Napoca: Clusium) 

English Grammar, 1994, (Cluj-Napoca:Clusium) 

 

2 b. STUDII: 

The Structure of the Present Tense in English and Romanian, în Dumitru Chiţoran (ed.) 
„Contrastive Studies in English and Romanian”, Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 
2013, pp. 155-164 

Social Representations and the Distances from the Self, (în colaborare cu Maria Ionela Neagu) 
în Studia (Universitatis Babeș-Bolyai), LV, 2, 2010, pp. 137-146 

The Role of Thematic Information in Advertising Headlines, (în colaborare cu Anisoara Pop) 
in Studia (Universitatis Babes-Bolyai), LII, 4, 2007, pp. 201-207 

How are Metaphors Built?, în Studia (Universitatis Babeș-Bolyai), LI, 2, 2006, pp. 29-42  

Whose tailor? Whose clothes? A Romanian Dilemma: National or ‘borrowed’ systems of 
education (in coll. with Leo Hoye), în CERCular (Comparative Education Research Centre 
Newsletter, The University of Hong Kong), vol. 8, no. 2, 2003, pp. 2-5      

3. Cursuri predate în cadrul SDSLL: 
   
Am predat în cadrul şcolii doctorale de la Litere cursul: Paradigme contemporane în cercetarea 
lingvistică - Elemente de micro- şi macropragmatică. 


