
Conf. dr. Camelia Stan 

Universitatea din Bucureşti 

Facultatea de Litere 

Departamentul de lingvistică 

 

REZUMATUL TEZEI DE ABILITARE 

 

Activitatea mea profesională, în plan ştiinţific şi academic, în perioada 1999–2014, 

după obţinerea titlului de doctor în filologie, a inclus două componente: pe de o parte, 

cercetările individuale, pe care le-am realizat independent, pe baza unei concepţii ştiinţifice 

proprii, iar, pe de altă parte, cercetările realizate în cadrul colectivului de gramatică de la 

Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, din Bucureşti, al Academiei Române.  

În lista publicaţiilor relevante pentru activitatea mea de cercetare ştiinţifică am inclus 

studii din ambele categorii. 

Cercetările mele individuale, realizate independent, au fost valorificate prin elaborarea 

a 62 de lucrări ca autoare unică. Acestea includ: 2 cărţi (Categoria cazului, Bucureşti, Editura 

Universităţii din Bucureşti, 2005, 260 p.; O sintaxă diacronică a limbii române vechi, 

Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2013, 380 p.); 1 capitol de tratat ştiinţific („La 

punteggiatura nella lingua rumena”, în B. Mortara Garavelli (ed.), Storia della punteggiatura 

in Europa, lucrare colectivă internaţională constituind element al unei serii ştiinţifice 

fundamentale publicate la o editură străină de prestigiu – Roma/Bari, Laterza, 2008, în seria 

Enciclopedie del sapere); 9 articole publicate în străinătate (în reviste indexate în bazele de 

date internaţionale, în reviste ale unor universităţi de prestigiu din alte state); 2 articole 

publicate în ţară într-o revistă clasificată ISI; 6 articole publicate în ţară în reviste clasificate 

B; 8 articole publicate în ţară, în volume colective, la edituri clasificate B; 1 articol publicat în 

ţară, în volum colectiv, la o editură neclasificată; 10 articole publicate în volume ale unor 

manifestări ştiinţifice internaţionale desfăşurate în ţară (volumele sunt publicate la edituri 

clasificate B); 6 comunicări prezentate în Italia, Austria, Spania şi Franţa (5 dintre aceste 

comunicări au fost publicate); 15 comunicări prezentate la manifestări ştiinţifice 

internaţionale organizate de Universitatea din Bucureşti sau de Institutul de Lingvistică „Iorgu 

Iordan – Al. Rosetti” din Bucureşti al Academiei Române (comunicările au fost publicate); 1 

conferinţă susţinută în străinătate (la Universitatea „La Sapienza”, din Roma, Italia); 1 

conferinţă susţinută în ţară, în ciclul „Conferinţele Academiei Române” (Bucureşti, Academia 

Română). 

Cercetările mele independente s-au desfăşurat pe trei direcţii tematice: limba română 

din perspectivă diacronică, limba română din perspectivă tipologică, limba română 

contemporană. 

Lucrările mele elaborate independent (ca autoare unică), privind limba română din 

perspectivă diacronică, tratează probleme de sintaxă a limbii române vechi, aspecte ale 

proceselor de gramaticalizare care au avut loc în grupul nominal din limba română, dar şi 

probleme care privesc punctuaţia textelor româneşti vechi şi constituirea normei de punctuaţie 

a limbii române moderne. 

Principala lucrare în care am dezvoltat problematica sintaxei limbii române vechi este 

cartea O sintaxă diacronică a limbii române vechi (v. supra). 

Cel mai important studiu pe care l-am realizat în domeniul punctuaţiei este „La 

punteggiatura nella lingua rumena” (v. supra). 



Principalele lucrări în care am tratat aspecte ale limbii române din perspectivă 

tipologică sunt cărţile O sintaxă diacronică a limbii române vechi şi Categoria cazului (v. 

supra). 

Lucrările mele din domeniul limbii române contemporane tratează probleme de 

structură gramaticală şi de dinamică a limbii. 

Cercetările mele integrate în lucrări colective şi bazate pe o concepţie ştiinţifică ce 

aparţine, în liniile sale generale, coordonatorului sau editorului lucrării, au fost valorificate 

prin publicarea a 20 de studii ca autoare unică şi a 2 studii în calitate de coautoare.  

Studiile elaborate ca autoare unică includ: articole în 2 enciclopedii lingvistice (lucrări 

de referinţă în domeniu); 11 capitole de tratat ştiinţific, Gramatica limbii române („Gramatica 

Academiei”, lucrare fundamentală în domeniu); 5 capitole de tratat ştiinţific (în G. Pană 

Dindelegan (ed.), The Grammar of Romanian, lucrare colectivă internaţională constituind 

element al unei serii ştiinţifice fundamentale publicate la o editură de prestigiu străină – 

Oxford University Press, 2013, în seria Oxford. Linguistics); 2 articole publicate în ţară, în 

volum colectiv, la o editură clasificată B. 

Studiile elaborate în calitate de coautoare sunt 2 capitole de tratat ştiinţific, în lucrări 

colective internaţionale constituind elemente ale unor serii ştiinţifice fundamentale publicate 

la edituri de prestigiu străine: The Grammar of Romanian (v. supra); Carmen Dobrovie-Sorin, 

Ion Giurgea (eds.), A Reference Grammar of Romanian, 1, Amsterdam/Philadelphia, John 

Benjamins, 2013, în seria Linguistik Aktuell / Linguistics Today). 

Cercetări mele integrate în lucrări colective, bazate pe o concepţie ştiinţifică unitară, s-

au desfăşurat pe următoarele direcţii tematice: istoria limbii române (ortografia şi ortoepia în 

secolele al XIX-lea – al XX-lea, din perspectivă evolutivă); limba română, din perspectivă 

tipologică (probleme de gramatică, de fonologie şi de ortografie); limba română 

contemporană (gramatica, din perspectivă descriptivă şi normativă; dinamica limbii). 

Activitatea mea didactică, desfăşurată la Universitatea din Bucureşti (Facultatea de 

Litere – Catedra de limba română / Departamentul de lingvistică) include cursuri (de licenţă, 

masterat, doctorat), coordonarea unor teze de diplomă, a unor disertaţii de masterat, referate 

asupra unor teze de doctorat, participare în comisiile unor concursuri de angajare sau de 

promovare a cadrelor didactice din Universitatea Bucureşti. 

Activitatea mea didactică din străinătate s-a desfăşurat la Universitatea „La Sapienza” 

(Roma, Italia), unde am lucrat ca lector de limba română (prin acord cultural). 

Proiectele mele de dezvoltare a carierei profesionale (ştiinţifice şi academice) privesc 

elaborarea cărţii Fenomene sintactice majore în limba română din secolul al XVII-lea şi 

publicarea cursului universitar Fonetica şi fonologia limbii române contemporane. 


