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Curriculum vitae  
Europass  

 

  
Informaţii personale  

Nume / Prenume 
 

BERCE ANA-SANDA 

Adresă Cluj-Napoca, Romania 
Telefoane (0746)974472   

E-mail sandaberce@yahoo.com  
Naţionalitate    Română 

Adresa   Str. Alba-Iulia nr.1. Cluj-Napoca 
  

  
Experienţa profesională  

  
Perioada 2009 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat - Profesor universitar dr. la Departamentul de Limba și 
Literatura engleză, Facultatea de  Litere,Universitatea 
Babes-Bolyai, Cluj-Napoca.  
- Director (fondator și inițiator) al Centrului de 
Cercetare al Romanului Britanic 
Contemporan(CCRBC) 
- Co-fondator al CEMS cu sediul la Universitarea 
Perugia (Centrul European de Cercetare a 
Modernismelor). 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea cursului obligatoriu de Literatura engleză a 
sec. XX, a cursurilor speciale despre Romanul britanic 
contemporan; Romanul secolului al XX-lea (Canonul 
literar și romanul britanic contemporan/postmodern); 
Romanul irlandez(MA Studii irlandeze); Canonul 
literar irlandez (MA Studii irlandeze) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babes-Bolyai, str. Kogălniceanu nr. 1 
Cluj-Napoca 

    Tipul activității sau sectorul de activitate Activitatea didactică în învățămîntul universitar. 
  
  

                            Perioada 1998-2016 
 

Tipul activității 
Responsabil al ERASMUS la nivelul departamentului 
Inițierea și administrarea acordurilor internaționale la 
nivelul departamentului 

  
  

Perioada 2014 – prezent  
Funcția și postul ocupat 

 
 

Co-fondator (prin CCRBC) al CEMS (Centrul 
European de Studiere a Modernismelor) cu sediul la 
Universitatea Perugia (Italia) 

Activități și responsabilități principale Resposabil coordonator al rețelei CEMS din UBB 
(2014- prezent) 

Numele și adresa angajatorului Universitatea Babeș-Bolyai, str. Kogălniceanu nr. 1 
Cluj-Napoca 

Tipul activității sau sectorul de activitate Activitatea de cercetare 
  

Perioada 2006 – prezent 

mailto:sandaberce@yahoo.com
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Funcția și postul ocupat 
 

Inițiator și director al Centrului de Cercetare al 
Romanului Britanic contemporan (CCRBC), acreditat 
2007(mai), 2013 (martie) 

Activități și responsabilități principale Responsabil inițiator și coordonator de proiecte 
Numele și adresa angajatorului Universitatea Babeș - Bolyai, str. Kogălniceanu nr.1 

Cluj-Napoca 
Tipul activității sau sectorul de activitate Activitate  de cercetare 

  
  

Perioada 1999 – prezent 
Funcţia sau postul ocupat Membră a echipei inițiatoare a Programului de studii 

masterale în Studii irlandeze 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea cursurilor obligatorii de Roman irlandez; 
Canonul literar irlandez 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babes-Bolyai, str. M.Kogălniceanu, Cluj-
Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică, la nivelul II de studiu (studii 
masterale) în învățămîntul universitar. 

  
  

Perioada 2001-2009 
Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar dr. la Catedra de Limba și 

Literatura engleză, Facultatea de Litere, Universitatea 
babes-Bolyai 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea cursului și seminarului obligatoriu de 
Literatura engleză (Modernism-Postmodernism), a 
Cursurilor speciale (Romanul britanic contemporan, 
Forme și genuri postmoderne, Romanul britanic 
Postmodern: artele vizuale și media, Direcții și 
tendințe în romanul britanic, Teorii ale receptării) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babes-Bolyai, str.M.Kogălniceanu, Cluj-
Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitatea didactică în învățămîntul universitar. 
  
  

Perioada 1990-2001 
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar dr. la Catedra de Limba și Literatura 

engleză, Facultatea de Litere, Universitatea Babes-
Bolyai 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea cursului obligatoriu și a seminurului de 
Literatura engleză (Modernism-Postmodernism), a 
cursurilor speciale de: Teatru englez, Romanul englez 
contemporan (Forme și genuri postmoderne), Poetică 
Anglo-americană și a Cursului practic de Teatru 
shakespearian 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babes-Bolyai, str. M.Kogălniceanu, Cluj-
Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică în învățămîntul universitar 
  
  

Perioada 1975 – 1990 
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar titular (post ocupat prin concurs) 

la Catedra de Filologie germanică, Secția engleză, 
Facultatea de Filologie, Universitatea Babeș-Bolyai 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea cursurilor practice de Interpretări de texte, 
Referate literare (Facultatea de filologie), Curs practic 
de Limba engleză (Facultatea de matematică-
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Informatică), Curs practic de Limba engleza 
(Facultatea de Biologie-Geografie) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babes-Bolyai, str.M. Kogălniceanu, Cluj-
Napoca. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică în învățămîntul universitar 
  
  

Perioada 1973 – 1975 
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar stagiar la Catedra de Filologie 

germanică, Facultatea de Filologie-Istorie Sibiu, 
Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea Cursurilor practice de Interpretări de texte, 
referate literare și a Seminariilor de Literatura engleză 
a secolului al XX-lea. Predare de Curs practic de 
Limba enlgeza (Secția istorie a Facultății de Filologie-
Istorie) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babes-Bolyai, str. M.Kogălniceanu nr. 1 
Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitatea didactică în învățămîntul superior. 
 

Educație și formare 
 

 

Perioada 2000 martie  
Calificarea / diploma obţinută Studii postuniversitare: Certificat de absolvire ( 

Postmodernist Literature seminar graduate: Consiliul 
Britanic Romania). 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Seminarul de literatură contemporană și 
postmodernă britanică (metode de predare, 
receptare, cercetare a romanului britanic, al 
identităților culturale. Atelier-dezbatere: metode de 
predare-cercetare (Dr. Sean Mathews, Dr. Mark 
Curry) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Consiliul Britanic Romania, Ministerul Educației 
Naționale, Universitatea L.Blaga Sibiu 

  
  

Perioada 1990-1999: doctorand  
Calificarea / diploma obţinută Diploma de doctor in filologie 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Domeniul: Filologie; Specializarea: Teoria literaturii; 
Titlul tezei de doctorat: Discurs metaforic-discurs 
metonimic în romanul românesc contemporan, doctor 
în filologie. 
Conducător științific: Prof. univ. dr. Ion Vlad.  
Disciplinele studiate: naratologie, poetică, teorii ale 
receptării, teorii literare anglo-americane si franceze, 
modernismul literar, postmodernismul literar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Babes-Bolyai, str. M.Kogălniceanu nr. 1 
Cluj-Napoca 

  
  

Perioada 1999 februarie-martie  
Calificarea / diploma obţinută - Specializare în vederea predarii literaturii irlandeze 

(romanul irlandez, sec. XIX și XX). Profesor 
indrumător: Dr. Robert Welch, Universitaea Ulster, 
Coleraine (UK, Irlanda de Nord) 
- Queen’s University, Belfast , UK. Institute of Irish 
Studies Research Fellow.  
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Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Romanul irlandez- sec.19-20; canonul literar irlandez. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Queen’s, Institutul de studii irlandeze, 
Belfast, UK-Irlanda de Nord. 

  
  

Perioada 1998 decembrie 
Calificarea / diploma obţinută Metode de predare și de cercetare a literaturii 

irlandeze, a identităților culturale  în context  istoric 
Disciplinele principale studiate / competenţe 

profesionale dobândite 
Seminarul de Studii irlandeze: ateliere-dezbatere 
asupra romanului, dramaturgiei si poeziei irlandeze; 
istoria, cultura și tradiția în context european. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizoinar de literaturărului de formare 

Consiliul Britanic Romania, Institutul de Studii 
irlandeze al Universității Queen’s din Belfast, UK-
Irlanda de Nord, Ministerul Educației Naționale, 
Universitatea din Brașov 

  
  

Perioada 1997 aprilie  
Calificarea / diploma obţinută “Direcții în literatura britanică contemporană” (proză și 

poezie)(Contemporary literature seminar graduate)  
Disciplinele principale studiate / competenţe 

profesionale dobândite 
Seminar - dezbatere pe marginea operei și 
pubicațiilor unor scriitori britanici contemporani. 
Ateliere-dezbatere. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Consiliul Britanic România, Fundația Culturală 
Română, Ministerul Educației Naționale, Universitatea 
din Oradea, Pen Club UK. 

  
  

Perioada 1993 martie-aprilie 
Calificarea / diploma obţinută Specializare în literatura modernistă și postmodernă 

britanică. Literatura engleză modernistă și disursul 
inter-arte (Edinburgh University Visiting/Research 
Scholar). 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Literatura modernistă și postmodernă britanică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea din Edinburgh, Scoția (UK), 
Departamentul de studii engleze, Visiting Scholar în 
cadrul programului Cluj - Edinburgh Exchange (Dr. 
Randall Stevenson; Dr. Colin Nicholson) 

  
  

Perioada 1992 iulie 
Calificarea / diploma obţinută - Seminarul Universității Cambridge de Literatură 

britanică contemporană. Specializare în literatura 
britanică contemporană: receptarea literaturii și 
predarea ei la nivel universitar. 
- Cambridge University Scholarship. 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Literatură britanică contemporană; teorie-critică 
contemporană. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Cambridge, Anglia 

Perioada 1976 iulie-august 
Calificarea / diploma obţinută Specializare în literatura britanică modernă și 

contemporană. 
Disciplinele principale studiate / competenţe 

profesionale dobândite 
Literature, Language and Education Today (curs de 
vară) 
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Predarea literaturii în funcție de genuri literare (proză 
poezie, teatru); 
Cultură și civilizație britanică; mentalități; politici 
culturale). 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Aberdeen, Scoția (UK) 

  
  

Perioada 1969-1973 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licență 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Limba și literatura engleză. Limba și literatura 
română. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Filologie, 
Secția Engleză-Română 
 

  
  

Perioada 1957-1969 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Liceul Mihai Eminescu, Cluj-Napoca 
 

  
  

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 

Limba engleză C2 C2 C2 C2 C2 
Lmba germană  C1 C1 C1 B1 B1 
Limba franceză B1 B2 B2 B2 B2 

Limba italiană B2 B2 B1 B2 B1 
 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă 

Pentru Limbi Străine 
Competenţe şi abilităţi sociale Abilități de comunicare, de interrelaționare, 

capacitatea de integrare în grup, capacitatea de 
adaptare, flexibilitate, dobîndite pe parcursul 
experienței profesionale, ca moderator al discuțiilor în 
sala de curs, ca participant la evenimente profesional-
științifice naționale și internaționale. 

  
Competenţe şi aptitudini organizatorice Bun organizator, orientată spre soluții, corectitudine, 

răbdare. 
Competenţe şi aptitudini de utilizare a 

calculatorului 
Cunoștințe de editare (MicroSoft Office), PowerPoint, 
Excel 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Informaţii suplimentare 
 

Domenii de competență: Literatura engleză și britanică; Literatura irlandeză; Teoria literaturii. 
 
Specializarea (Filologie): Literatura engleză a secolului XX –XXI (Modernismul, Postmodernismul); 

Teorie critică anglo-americană; Literatura irlandeză (Romanul); Canonul literar- canonicitate; 
Naratologie; Teoriile receptării. 

                       (Studii culturale): Istoria culturii, Memory Studies. 
 
Scholarships, Fellowships: 

(1976) Academic Summer School, Aberdeen University, Scootland, UK (British Council 
Scholarship; Graduate of the School ”Literature, Culture and Education Today”); 
(1992) Academic Seminar in English Contemporary Literature (Cambridge University  
scholarship; Cambridge University Seminar graduate); 
(1993) Edinburgh University Visiting/Research Scholar/Fellow; 
(1999) Queen’s University, Belfast, Northern Ireland(UK), Visiting/Research fellow. 

 
Domenii de cercetare (experiență în cercetare):  

- Istoria literaturii engleze moderne (1973 - prezent):  
- Literatura britanică a secolului XX (1990-prezent);  
- Teorie literară (1990-prezent);  
- Poetică și naratologie( 1990-prezent);  
- Teoriile receptării (2000-prezent);  
- Cultură și literatură irlandeză (1999-prezent); 
- Modernitate-Modernism și Literatură (1990-prezent);  
- Modernism-Postmodernism( 1993-prezent);  
- Canonul literar - Canonicitate(1994-prezent);  
- The Long Modernity (2000-prezent);  
- Memoria în/și literatura (2004-prezent). 

 
Interese actuale în cercetare: 

- Revizitarea paradigmelor moderne (re-scrierea literaturii); 
- Studii comparate/transversale; 
- Relația dintre literatură, arte, știință; 
- Memory/Consciousness Studies; 
- Cognitive Narratology. 

 
Director și inițiator al proiectului de înfiinare a 

- Centrului de Cercetare a Romanului Britanic 
Contemporan (CCRBC), 2006 (acreditat 2007-mai; 2013 mart., 2017 mart.). 
- Din oct. 2014 CCRBC co-fondator al CEMS (Centrul European de Studiere a Modenismelor, 

Univeritatea Perugia, Italia) 
 

 
Granturi internaționale (proiecte de cercetare, implementare a unor noi cursuri și crearea de noi 
infrastructuri):  

1) (1997 ) Grant IMG-96-2153/CD1-CD2 (finanțare EU): 1997 Universitatea din Nottingham, 
Departamentul de Studii engleze. Tema proiectului: „Tendințe în literatura britanică (engleză 
și irlandeză).Postmodernismul literar”(Dr. John Worthen). 

2) (2000) DAAD Universitatea din Stuttgart, Institutul de anglistică și americanistică (Institut für 
Literaturwissenschaft. Neuere Englische Literatur). Tema: “Teoriile receptării și literatura 
contemporană britanică în context european”(Dr. Hans-Ulrich Seeber). 

3)   (2012) Program IDEI PN -II-ID-WE - 4 – 067(Cultural Imprints in the Age of Globalization:   
Writing Region and Nation), organizare workshop exploratoriu international , Cluj-Napoca, 6-8 
dec. 2012. 

 
  Afilieri profesionale: 
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- USR ( Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Cluj/2004); 
- ESSE (European Society for the Studies of English/1992);  
- RSEAS Romanian Society for English and American Studies/1992);  
- IASIL (International Association for the Study of Irish Literature/2006);  
- Research Fellow, Edinburgh (Scotland, UK/1992); 
- Research Fellow, Nottingham (UK/1997); 
- Research Fellow, Stuttgart (D/2000). 

 
    Conferințe-invitat (invited conferences/Lectures: 

-    (1996) “From the New Hermeneutics to the Pragmatization of the Imaginary” (Conferința 
internațională organizată de Instituto Orientale di Roma și Catedra de Italiană a Facultății de 
Litere/UBB). 

- (1997) “The Influence of D.H.Lawrence on the Contemporary Novel” (Department of English 
Studies, Nottingham U, Uk, Tempus Visiting Scholar). 

- (1997) “The British Contemporary Novel and the Cultural Context” (Department of English 
Studies, Nottingham U, Uk, Tempus Visiting Scholar). 

- (2011) “Narrative Identity in John McGahern’s Novels” The School of English Doctoral 
Studies, Firenze University. Italy) 
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Anexe 
 

EXPERIENȚĂ ÎN PROIECTE DE CERCETARE 
 
Pi 1. Grant IMG-96-2153/CD1-CD2 (finanțare EU), 1997, Universitatea Nottingham. 
Program: Literatura britanică contemporană; postmodernismul literar englez (Prof. Dr. John Worthen).  
Temă: Tendințe în literatura britanică (engleză și irlandeză): postmodernismul literar. 
Beneficiar: “Universitatea Babeș-Bolyai”, Facultatea de Litere, Catedra de Limba și Literatura engleză. 

      Valoare: 2800 ECU 
- cercetarea specificului postmodernismului literar englez; 
- cercetarea relației dintre modernism și postmodernism; 
- cercetarea relației între canonul literar- tendințele anti-canonice și non-canonice; 
- cercetarea relației literatură postcolonială- literaturi de expresie engleză; 
- adaptarea unor probleme de teorie literară, estetică și analiza discursului la abordarea textelor 

literare moderne și contemporane. 
       Valorificare: 

1) Două module de curs 
1a) Curs magistral ”Modernism-Postmodernism în literatura engleză a sec.XX”, pentru nivel licență, 
inexistent în curricula universitară.  

  Cursul a fost implementat în anul universitar 1997-1998, la anul III Engleză,   specialitatea B și în anul 
universitar 1999-2000 la anul III engleză, specialitatea A. Din anul 2008, cursul s-a denumit Literatura 
engleza a secolului XX. 
       1b) Curs special (“Romanul englez: forme și genuri postmoderne”), pentru nivel licență, inexistent 
în curricula universitară. Cursul a fost implementat în anul universitar 1998-1999 la anul IV Engleză și a 
fost predat pînă în anul 2007. Din anul 2007, prin dezvoltarea a altor doua cursuri, “Direcții și tendințe în 
romanul britanic contemporan”; “Romanul postmodern, artele vizuale și media” 
2) Lucrarile publicate: lucrarile si alte publicații în intervalul 1998-2005 au fost rezultatul cercetărilor 

efectuate în cadrul grantului IMG-96-2153 (vezi Lista de lucrari). 
3) Activitatea de cercetare desfășurată la Universitatea din Nottingham, Departamentul de Studii 

Engleze a fost corelată cu Programul European al Consiliului Britanic de predare a limbii engleze 
prin literatură (“Teaching English Through Literature”) și de cercetare, studiere și traducere a 
literaturii noi. În cadrul acestor  două programe am participat, în România la seminarii, colocvii și 
ateliere (vezi CV) 

 
 

Pi 2 Grant DAAD (finanțare Deutscher Akademischer Austauschdienst) 2000- Universitatea din 
Stuttgart, Institut fur Literaturwissenschaft. Neuere  Englische Literatur; Institutul de anglistică și 
americanistică (Prof. dr. Hans Ulrich Seeber) 
Program: Literatura britanică contemporană în context European; 
Tema proiectului: “Teoriile receptării și literatura contemporană britanică în context european”; 
Beneficiar: Universitatea “Babeș-Bolyai”, Facultatea de Litere, Catedra de Limba și Literatura Engleză; 

       Valoare: 3000DM/ lună  

 cercetarea teoriilor orientate spre cititor (reader-oriented theories), a surselor filozofice ale acestora; 

 cercetarea contribuției școlii germane de receptare și de estetică a receptării la dezvoltarea teoriilor 
sus amintite; 

- cercetarea relației dintre contextul cultural al cititorului și experiența de  

 lectură analiză și interpretare; cercetarea modului în care contextul geo- 

 cultural  și experieța cultural-istorică înfluențează receptarea literaturii,  

 a romanului britanic contemporan, în special; 
- cercetarea tipurilor de receptare a romanului britanic contemporan care    

 funcționează în contextul continental european. 
         Valorificare: 

1) Un modul de curs: 
 Curs special (“Teorii ale receptării: receptarea romanului englez”), pentru nivel licență, inexistent în 
curricula universitară.  
Cursul a fost implementat începînd cu anul universitar 2001-2002 și predat pînă în anul 2007 la anii II 
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engleză, specialitatea A și B. Din anul 2007, acest curs a stat la baza implementarii cursului optional, an 
III, nivel licenta, “Canonul literar englez și romanul contemporan”. 
2) Publicare cărți: 
- Cărți de unic autor: C4 (“Modernity in English Contemporary Fiction”/263p.)  
- C5 (“Forms of Attention: Essays in Criticism”/120p.) 
- Cărți în co-autoriat: CC1(“Intertextuality as a Form of Virtual Reality”/176p.) 

3) Lucrările publicate:  lucrările publicate în intervalui 2003-2009 au avut la bază   cercetările efectuate 
în cadrul grantului DAAD/2000 (vezi Lista de lucrări)  
4) (2006)  Crearea unei infrastructuri noi: 

 înființarea unei unități de cercetare(UC). 

 înființarea Centrului de Cercetare al Romanului Britanic Contemporan (acreditat mai 2007; re-
acreditat mart. 2013, martie- 2017). 

 Componență: 10 membri permanenți (cadre didactice și masteranzi). Din 2017- membri 
componenți- 21) 

5) (2008) Înființarea Scolii de cercetare interdisciplinară (SELC: The School of English Literatures 
and Cultures). 

 
 
Pn 1.Program IDEI – Workshopuri exploratorii: PN -II-ID-WE - 4 – 067, 2012 
 (Cultural Imprints in the Age of Globalization: Writing Region and Nation)  
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Alte activități: 

 
      1994 

 
 

1996 - 2008; 
 2013; 2015 

 
2008 

           
 
 
 

 

 
 

Membru în Comitetul de organizare al Conferintei SRSAA (și ESSE) la  
Facultatea de Litere, Catedra de limba și literatura engleză, UBB. 
(iunie 1994). 
Membru în Comitetul de organizare al Conterinței bienale internaționale a  
Catedrei/Departamentului de limba și liteartura engleză, “Constructions 
of Identity”. 
Organizatoare (Moderatoare) a Workshopului “Canon, Tradition and  
Modernity in Literature“ din cadrul Conferinței internaționale 
Constructions of Identity, Catedra de limba și literatura engleză 
Participanți: Eve Patten, Trinity College, Dublin, Prof.dr. Pia Brâmzeu 
Univ.de Vest Timișoara, Lect.dr. Rareș Moldovan, UBB (oct. 2008). 

 
  
  

Cluj-Napoca, 15 mai, 2017                                                                         Prof. univ. dr. SANDA BERCE 
 
 


