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NUMELE şi Prenumele candidatului (SURNAME and Forename of the candidate):  

TEUTIŞAN CĂLIN-HORAŢIU 

 

Titlul tezei de abilitare / direcţiile principale de cercetare (Title of habilitation thesis / main 

research areas):  

ISTORIE LITERARĂ ŞI HERMENEUTICĂ TEXTUALĂ – RECONTEXTUALIZĂRI CRITICE / 

Privire istorico-critică asupra imaginarului şi a convenţiilor literaturii erotice româneşti. Ficţiunea 

literară, canonul şi subiectul interpretant – recontextualizări. Teritorii ale criticii şi teoriei moderne 

şi contemporane. Imaginarul eminescian şi strategiile textului. 

 

Domeniul de studii universitare de doctorat (Field of doctoral studies): FILOLOGIE 

în care urmează să se confere calitatea de conducător de doctorat (future field of doctoral supervision) 

 

Denumirea Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) / Instituţiei 

Organizatoare de Doctorat (IOD) unde are loc susţinerea publică a tezei de abilitare  

(Name of the institution organizing doctoral studies (IOSUD), (IOD), where the public defense of 

the habilitation thesis takes place) 

INSTITUTUL DE STUDII DOCTORALE AL UBB,  

ŞCOALA DOCTORALĂ DE STUDII LINGVISTICE ŞI LITERARE  

 

Punctele tari ale tezei de abilitare (Strong points of the habilitation thesis): 

1. Dl. Conf. Călin Teutișan are un profil de cercetător care acoperă câmpuri largi de studiu, de la 

cercetarea imaginarului la teoriile cele mai moderne (cum este studiul cantitativ definit de F. Moretti), 

și până la preocupări de lexicografie de o mare amploare teoretică. 

2. Ca formație și metodologie de lucru, domnia sa se revendică de la practicile critice ale Școlii de la 

Geneva, fiind interesat de lectura empatetica și de hermeneuticile de profunzime ale textului, și mai 

puțin de școala deconstructivistă reprezentată de Derrida, Foucault, Barthes etc. 

3. Prin parcursul său de carieră, domnia sa procedează la o rearticulare a geografiei literaturii noastre, 

la o reașezare a canonului, atât din perspectiva operelor care intră în curricula universitară de bază, cât 

și a operelor care ocupă o poziție secundară în cadrul istoriei literare canonice. 

Punctele slabe ale tezei de abilitare (Weak points of the habilitation thesis): 

1. Nu sunt. Comisia este unanim de acord că teza de abilitare întrunește toate criteriile necesare pentru 

obținerea titlului de conducător de doctorat. 

 

 

 

 



Rezultatul votului / observaţii / concluziile comisiei de abilitare se motivează în continuare 

(Voting result / observations / premises for the conclusions of the habilitation commission are as 

follows) 

Fiecare dintre membrii comisiei a făcut comentarii apreciative pe marginea carierei dlui conf. Călin 

Teutișan și a tezei de abilitare prezentate de acesta și au adresat mai multe întrebări candidatului, care 

a răspuns dezvoltând și dimensiuni noi din precupările sale. De asemenea, la susținere au asistat 

online 31 de persoane, dintre care două au intervenit cu comentarii și întrebări. 

În cadrul deliberării, care a succedat susținerii tezei, cei trei membri ai comisiei de abilitare și-au 

exprimat acordul fără rezerve și votul PENTRU acordarea titlului de conducător de doctorate dlui 

conf. Călin Teutișan. 
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2. Prof. univ. dr. Lefter Ion Bogdan, membru comisie   
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