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    CURRICULUM    VITAE  

 

 

 

Numele şi prenumele:    JIŞA  Simona-Alina 

 

E-mail : simonajisa@yahoo.fr 

 

Studii : 

 

- 1987-1991, Şcoala Normală Gheorghe Şincai, Blaj 

- 1991-1996, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de  Litere, secţia fraceză-română 

- 1996-1997, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Litere Masterat - Literaturi 

francofone 

- 8 aprilie 2005 – doctorat susţinut la Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de  Litere, 

Catedra de franceză, “Quête baroque chez Dominique Fernandez et Jean Rouaud“, coordonator prof. 

univ. dr. Maria Vodă-Căpuşan 

 

 Activitate didactică : 

 

-1996-2002 - profesor titular la Şcoala Nicolae Titulescu, Cluj-Napoca ( 2002 - gradul didactic 2) 

- 2002-2007 - asistent la Facultatea de Litere, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca (Catedra de 

franceză) (cursuri de Exprimare orală şi scrisă, de Explicaţii de texte, de Retroversiuni, cursurile 

magistrale şi seminarele de Literatură franceză secolul XX,  de Introducere în filologie şi Stilistică şi 

poetică, Curs opţional de Literatură franceză) 

- 2007-2015 - lector la Facultatea de Litere, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca (cursuri practice de 

Explicaţii de texte, cursurile magistrale şi seminarele de Literatură franceză secolul XX,  de Introducere 

în filologie şi Stilistică şi poetică, Curs opţional de Literatură franceză „Teatru francez în secolul XX”, 

Curs opţional de Literatură franceză „Naratorul în căutarea esteticii romaneşti”, seminar de Introducere în 

cercetare) 

-din 2015 - conferențiar la Departamentul de Limbi și Literaturi romanice, Facultatea de Litere, 

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca (Cursuri : Literatură franceză secolul XX, Curs opțional de 

Teatru francez în secolul XX, Curs opțional de Literatură franceză „Naratorul în căutarea esteticii 

romanești”, Literaturile Nordului, Literaturile Sudului, Literatura franceză actuală) 

- din 2014 - responsabil al masterului : „Literatură și civilizație – Dialog intercultural în spațiul 

francofon” 

  

Stagii de cercetare :  

 

-august 1993 – bursă de studii la Cavilam, Vichy, Franţa 

-ianuarie-martie 2004 – bursă doctorală Erasmus, Rouen, Franţa 

- 11-15 iulie 2016, Facultatea de Litere, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Școala de vară 

« Littérature canadienne francophone actuelle » 

 

Membru în asociaţii /centre de cercetare /societăţi ştiinţifice : 

 

- Membră a Asociaţiei Române a Profesorilor de Franceză din 2000 

-Membră a Centrului de Studiere a romanului francez actual (CERFA) din 2004 

-Membră în Société internationale d’Etudes Giralduciennes (SIEG) din 2008 

-Membră a societăţii „Les Amis de Jean Giraudoux” din 2008 

-Membră a Centrului de Studii Africane (CESTAF) din 2014 

-Membră a Association d’Études Canadiennes en Europe Centrale (CEACS) din 2015 

-Membru al Centrului de studii chebecheze și canadiene al UBB (CETUCQ) din 2014 
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Granturi :  

 

-secretar (2002-2003) şi director-adjunct (2003-2004) în programul Comenius Action 2.1-(Budapesta-

Bordeaux-Cluj) (perfecţionare profesori) : Formation du personnel relevant de l’enseignement scolaire. 

Titlul : „Elaboration d’un dispositif de formation continue des enseignants européens de français” 94288-

CP-1-2001-1-HU-COMENIUS-C21 ; nivel de finanţare partener Romania : 10 163 EUR ; sursa de 

finanţare : Comunitatea europeanǎ ; durata 3 ani (1.10.2001-1.10.2004) 

-2005-2007 profesor în cadrul Proiectului pentru invatamantul rural, Program postuniversitar de conversie 

profesionala pentru cadrele didactice din mediul rural, Program cofinantat de Guvernul Romaniei, Banca 

Mondiala si comunitatile rurale, Forma de invatamant ID http://rural.edu.ro 2005-2007, director Cluj 

Adrian Opre 

-2007-2008, membru al grantului CNCSIS, Tema 11 cod 1511, „Identitate regională şi multiculturalism 

în romanul actual francez, român, englez şi maghiar. Imaginarul narativ spre o identitate culturală 

europeană”, director prof. univ. dr. Yvonne Goga. 

-2009-2011, membru al Grantului CNCSIS Idei, Nr. 2360, „Familia între mentalitate regională şi 

mentalitate europeană în romanul ultimelor decenii din spaţiul litarar francez, român şi englez”, director 

prof. univ. dr. Yvonne Goga. 

-2014 – bursă de susținere a publicaţiilor acordată de Centre de Réussite Universitaire (CRU) de pe lângă 

Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) : 300 euro. 

- director de Școală de vară « Littérature canadienne francophone actuelle », 11-15 iulie 2016 (AUF : 

2000 euro) Facultatea de Litere, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca 

 

Publicații (conform Listei de publicații atașate) :  

 

- Carte de autor : 6  cărți (teza de doctorat a cărei publicare a fost precedată de publicarea a două 

monografii dedicate celor doi autori din teză, două culegeri de articole și o monografie) 

- Coordonare volume : 16 volume sau dosare tematice în reviste coordonate singură sau în echipă 

- Articole și studii  de autor unic :  

 a) în străinătate : 23 

 b) în țară : 60 

 

Manifestări științifice : 

 

- Organizare de manifestări științifice :  

 a) 11 colocvii organizate în echipă 

 b) 11 workshopuri organizate în echipă 

- Participări la manifestări științifice :  

 a) în străinătate : 5 

 b) în România : 43 

 

Citări : 24 

Recenzii la volumele de autor sau coordonate : 10 

 

Membru  în comitete științifice ale revistelor : 

-La Lettre R, Editura Universităţii din Suceava, nr. 9, 2009, ISSN 1841-2009  

 

Mobilități Erasmus : 

 

1) 25-29 aprilie 2005, participare la  « Sémaine Internationale de Didactique », organizată de Haute Ecole 

Catholique Blaise Pascal din Bastogne, Belgia  

2) 26 noiembrie-3 decembrie 2005, mobilitate didactică Erasmus la Haute Ecole Catholique Blaise Pascal 

din Bastogne, Belgia. 

3) 19-23 martie 2007, participare la  « Sémaine Internationale de Didactique », organizată de Haute Ecole 

Catholique « Blaise Pascal » din Bastogne, Belgia. 
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4) -11-18 februarie 2017, mobilitate Erasmus + la Facultatea de Litere și Științe Saïs-Fès (Universitatea 

Sidi Mohamed Ben Abdellah, Maroc. Conferințe : 

 

Premii 

 

-Premiul pentru exegeza universitară pentru anul editorial 2011 decernat de Biblioteca Judeteană 

„Octavian Goga”, Cluj-Napoca pentru volumul Quête baroque chez Dominique Fernandez et Jean 

Rouaud, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2011, col. „Romanul francez actual”. 

 

Expertiză de proiecte : 

 

1) AUF - Soutien aux publications scientifiques francophones 2015 (responsabil de proiect Romaric 

Guénand) 

2) AUF - Soutien aux publications scientifiques francophones 2016 (responsabil de proiect Houda 

Bachisse) 

 

Membru în comitete ştiinţifice publicații : 

- La Lettre R, Editura Universității din Suceava, no. 9, 2009, pp. 200-214, ISSN 1841-2009 

 

Membru în comitete ştiinţifice colocvii conferințe : 

 

1) Colocviul Internaţional Des arts visuels à l’écriture romanesque chez Pierre Michon, (organizatori 

Simona Jișa, Yvonne Goga et Sylvie Freyermuth), 26-28 mai 2016, Facultatea de Litere, Universitatea 

Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca 

2) Colocviul internațional Les représentations sociales des îles dans les discours littéraires 

francophones : du voyage à l’utopie (organizatori Buata Malela și Linda Rasoamanana), Departementul 

de Litere-Științe umane al Centrului Universitar din Mayotte, Dembéni, Franța, 29-30 martie 2017 

3) Colocviului internaţional Littérature et politique en Afrique : approche transdisciplinaire, 

(organizatori Simona Jișa și Sergiu Mișcoiu) 10-12 aprilie 2017, Facultatea de Litere și Facultatea de 

Studii europene, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca 

4) Colocviului internaţional Villes en littératures, 25-27 aprilie 2018 (organizatoare Carmen Andrei), 

Universitatea “Dunărea de Jos », Galaţi, România 

5) Colocviul Internaţional « Sylvie Germain et les mythes » Facultatea de Litere, Universitatea Babeş-

Bolyai, Cluj-Napoca, 23-25 aprilie 2018  

6) Journée Jeunes Chercheurs « L’écriture de la filiation », Facultatea de Litere, Universitatea Babeş-

Bolyai, Cluj-Napoca, 12 mai 2018 

 

27.11.2018 

Cluj-Napoca        Simona Jişa 

 

          
 

 


