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Curriculum vitae 

Europass 

Informaţii personale 

Nume / Prenume TUDURACHI Ligia-Gabriela 

Adresă(e) Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Str. E. Racoviţă 21, 

400165 Cluj-Napoca 

Telefon(oane) (+40) 264 432440 (secretariat) 

Fax(uri) - 

E-mail(uri) ligia.tudurachi@gmail.com 

Naţionalitate(-tăţi) română 

Data naşterii 18 februarie 1975 

Sex feminin 

Experienţa profesională 

Perioada 2007-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific III (asistent-cercetare până în 2011; cercetător ştiinţific până în 

2013) 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Documentare şi redactare de articole pentru Dicţionarul cronologic al romanului 

românesc (1990-2000) (coord. CS I Ion Instrate) 

Documentare, redactare şi revizuire de articole pentru Dicţionarul general al 

literaturii române (ed. a II-a) (coord. Acad. Eugen Simion) 

Documentare şi redactare pentru Dicţionarul culturii critice (coord. Conf. dr. Călin 

Teutişan)  

Numele şi adresa angajatorului Academia Română, Institutul de lingvistică şi istorie literară „Sextil Puşcariu”, str. 

Emil Racoviţă, nr. 21, Cluj-Napoca, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Cercetare 

Perioada 2014-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat în cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii „Babeş-Bolyai” 

(Departamentul de Literatură română şi Teorie literară) 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Cursuri și seminarii în cadrul Masteratului de Studii Literare Româneşti 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Litere, str. Horea, nr. 31, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

activitate didactică 

Perioada oct. 2000-mar. 2006 

Funcţia sau postul ocupat cadru didactic (asistent-doctorand în cadrul unui program de doctorat cu frecvență) 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

seminarii de Istoria literaturii române; activitate de cercetare (pregătirea tezei de 

doctorat) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere, str. Horea, nr. 31, Cluj-Napoca, 

România 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

predare şi formare pentru cercetare 

Educaţie şi formare 

Perioada septembrie 2011- februarie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Bursă post-doctorală (POSDRU/89/1.5/S./60189), cu proiectul „Stilizări de grup în 

proza română interbelică. Studiu de caz: Sburătorul”. 
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Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Istoria literaturii române, Teorie literară, Sociologie literară   

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca   

 

 

   

Perioada  

Calificarea / diploma obţinută 

2000-2010 

Doctor în Filologie, cu teza Poetica romanelor lui E. Lovinescu (coord. Prof. dr. Ion 

Pop) 

  

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Poetică, Stilistică, Estetică, Istorie literară   

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca   

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

Phd   

    

Perioada 2000-2002   

Calificarea / diploma obţinută Diplôme d'Études Approfondies « Littérature et Esthétique »   

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

   

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Facultatea de Litere,  

Universitatea din Geneva 

  

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

MA   

    

Perioada 1997-1998   

Calificarea / diploma obţinută Studii Aprofundate   

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Literatură română, modernitate şi context european   

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Facultatea de Litere,  

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca 

  

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

MA   

    

Perioada 1993-1997   

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat   

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Filologie, Specializarea Română - Franceză   

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Facultatea de Litere,  

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca 

  

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

BA   

    

Aptitudini şi competenţe personale    

 

 

Limba(i) maternă(e) 

 

Română 

  

    

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Franceză şi Engleză   

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 
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Limba franceză  
 
C2 – utilizator 

experimentat 
 
C2 – utilizator 

experimentat 
 

C2 – utilizator 

experimentat 
 
C2 – utilizator 

experimentat 
 

C2 – utilizator 

experimentat 

Limba engleză  
 
B2 – Utilizator 

independent 
 
B2 – Utilizator 

independent 
 

A2-utilizator 

elementar 
 

A2-utilizator 

elementar 
 

A2-utilizator 

elementar 

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

    

    

    

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

Experienţa acumulată în organizarea acţiunilor culturale desfăşurate în cadrul 

Amfiteatrului Cultural Clujean al Universităţii „Babeş-Bolyai” 

 

 

  

    

Competenţe şi aptitudini tehnice    

    

Competenţe şi abilităţi sociale 1. abilităţi de comunicare, dobândite prin educaţia academică şi prin experienţa 

profesională  

2. capacitate de lucru în echipă, dobândită ca urmare a experienţei profesionale în 

cadrul Institutului „Sextil Pușcariu”, de redactare a ediției a II-a, revizuită și 

adăugită din Dicționarul general al literaturii române, realizat la București, 

sub coordonarea Acad. Eugen Simion, precum și de realizare a Dicţionarului 

cronologic al romanului românesc 1990-2000 și a Dicționarului cronologic al 

romanului tradus 1990-2000. 

 

  

    

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

competenţe de operare PC, Mac; Microsoft Office, Open Office, dobândite în 

practica redactării şi editării de text 

  

    

Competenţe şi aptitudini artistice    

    

Alte competenţe şi aptitudini    

    

Permis(e) de conducere nu   

    

Informaţii suplimentare Secretar științific de redacție al Dacoromania litteraria (revistă on-line a Institutului 

de Lingvistică și Istorie Literară « Sextil Pușcariu », sub patronajul Filialei Cluj-

Napoca a Academiei Române, indexată EBSCO)  

Autoare a numeroase publicații de specialitate: două cărți de autor, o ediție critică 

îngrijită, coautoare a 7 volume colective din țară și din străinătate, colaboratoare la 

trei lucrări lexicografice fundamentale, autor unic a 31 de articole publicate în reviste 

acreditate din țară și străinătate și în volume de acte de manifestări științifice cu 

comitet de redacție. 

 

Referinţe: 

Prof. dr. Laurent Jenny (Universitatea din Geneva) 

Prof. dr. Kazimierz Jurczak (Universitatea Jagiellonă din Cracovia) 

Prof. dr. habil. Marielle Macé (EHESS, CNRS) 

Prof. dr. Ion Pop (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca) 

  

 

 


