
 

  
 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Giurgea, Ion Tudor 

Adresă(e)  

Telefon(oane)  Mobil:  

Fax(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

E-mail(uri) giurgeaion@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii  
  

Sex masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti” 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada ianuarie 2008-prezent  

Funcţia sau postul ocupat din ianuarie 2009, cercetător ştiinţific gradul III; noiembrie 2008-decembrie 2008: cercetător; ianuarie 
2008-noiembrie 2008: asistent de cercetare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Participare la redactarea Dicţionarului Etimologic al Limbii Române (documentare, redactare de 
articole, revizia articolelor în comisie, verificare) (coord.: Acad. Marius Sala, Andrei Avram, Doru 
Mihăescu (vol. 1), Cristian Moroianu (vol. 2): 
- volumul I, A-B (2008-2010) 
- volumul C (2011-prezent) 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti”, Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr. 13 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate cercetare, lingvistică 
  

Perioada noiembrie 2008 - octombrie 2011 

Funcţia sau postul ocupat colaborator ştiinţific (wissenschaftlicher Mitarbeiter) cu jumătate de normă, postdoc 

Activităţi şi responsabilităţi principale Participare la proiectul Bausteine romanischer Syntax –  Übereinzelsprachlich gültige Formalisierung 
grundlegender syntaktischer Eigenschaften romanischer Sprachen im Rahmen des minimalistischen 
Programms (documentare, redactare de articole teoretice şi prezentări descriptive în ariile tematice 
ale proiectului: ordinea constituenţilor în propoziţiile declarative; periferia propoziţiei şi structura 
informaţională; propoziţiile interogative, exclamative, imperative; cliticele; adverbele) 

Numele şi adresa angajatorului Universität Konstanz, Universitätsstraße 10, D-78464 Konstanz, Germania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate cercetare, lingvistică 
  

Perioada octombrie 2004 - septembrie 2007 

Funcţia sau postul ocupat allocataire de recherche 

Activităţi şi responsabilităţi principale Redactarea tezei de doctorat (Recherches sur la structure interne des pronoms et des expressions 
nominales sans nom exprimé) şi alte activităţi de cercetare: participare la conferinţe, elaborare de 
articole şi studii de cercetare, participarea la proiectul An Essential Grammar of Romanian (coord. de 
Carmen Dobrovie-Sorin) prin redactare de capitole şi, începând cu 2005, şi prin coordonarea, alături 
de Carmen Dobrovie-Sorin, a primului volum (The Noun Phrase) 

Numele şi adresa angajatorului Université Paris VII „Denis Diderot” (adresa actuală: 5 Rue Thomas Mann, 75013 Paris, France; 
adresa precedentă: Campus Jussieu, 2, place Jussieu, 75005 Paris, France) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate cercetare, lingvistică 
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Perioada noiembrie 2000 - ianuarie 2005 

Funcţia sau postul ocupat asistent de cercetare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Participare la redactarea Dicţionarului Etimologic al Limbii Române (documentare, redactare de 
articole) (coord.: Acad. Marius Sala, Andrei Avram 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti”, Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr. 13 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate cercetare, lingvistică 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada februarie 2011 - februarie 2013 

Calificarea / diploma obţinută certificat de absolvire a şcolii postdoctorale; lucrarea - Originea articolului posesiv-genitival şi evoluţia 
sistemului demonstrativelor în română (coord. Gabriela Pană-Dindelegan) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

documentare în lingvistică istorică (românească şi romanică), lingvistică teoretică şi lingvistică 
comparativ-tipologică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia Română, Şcoala Postdoctorală din cadrul proiectului „Valorificarea identităţilor culturale în 
procesele globale” 

  

Perioada octombrie 2004 - aprilie 2008 

Calificarea / diploma obţinută diplomă de doctor în lingvistică teoretică, descriptivă şi automatică, cu lucrarea Recherches sur la 
structure interne des pronoms et des expressions nominales sans nom exprimé (coord. Alain 
Rouveret) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

lingvistică teoretică (sintaxă, semantică) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Université Paris 7 „Denis Diderot” 

  

Perioada octombrie 2003 - iunie 2004 

Calificarea / diploma obţinută diplomă de studii aprofundate în lingvistică formală, teoretică şi automatică, cu lucrarea L’origine de la 
deuxième conjugaison latine : héritage ou réfection du système ? (coord. Alain Kihm) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

lingvistică teoretică (sintaxă, semantică) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Université Paris 7 „Denis Diderot” 

  

Perioada 2000-2004 

Calificarea / diploma obţinută diplomă de licenţă în filozofie, cu lucrarea Wittgenstein - « Über Gewissheit » („Despre certitutine”) : 
traducere şi comentariu (coord. Mircea Flonta) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

filozofie teoretică, istoria filozofiei, logică, filozofia limbajului, filozofia ştiinţei, filozofia minţii  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filozofie 

  

Perioada 1999-2000 

Calificarea / diploma obţinută diplomă de master în filologie clasică, cu lucrarea Despre originile conjugării a doua latine (coord. Dan 
Sluşanschi) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

filologie clasică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine 

  

Perioada 1995-1999 

Calificarea / diploma obţinută diplomă de licenţă în filologie clasică, cu lucrarea Problema intonaţiilor silabice în limbile indo-
europene (coord. Iancu Fischer) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

limba şi literatura latină, limba şi literatura greacă, lingvistică indo-europeană 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceză   avansat  avansat  avansat  avansat  avansat 

Engleză   avansat  avansat  avansat  avansat  avansat 

Latină     avansat       

Greacă veche     avansat       

Germană   începător  mediu  mediu    începător 

Italiană   începător  mediu  începător    începător 

Albaneză   începător  mediu  începător    începător 

Spaniolă   începător  mediu  începător    începător 

  
  

 
 
 
 

Data: 4 septembrie 2013     Semnătura 
 
 
 


