
 
 

CURRICULUM VITAE 
Prof.univ.dr. Adrian Poruciuc 

I. Date biografice 
- Numele: PORUCIUC. Prenumele: ADRIAN. 
- Anul, luna, ziua şi locul naşterii: 1948, martie, 1, satul Vladomira, comuna Trifeşti, 

judeţul Iaşi, din părinţii Leon şi Maria Poruciuc. 
- Starea civilă: căsătorit, din 1971, cu Anneliese Poruciuc (n. Welther), în prezent 

conferenţiar la Facultatea de Litere, Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava. 
- Copii: Norbert-Adrian Poruciuc (fiu, n. 1974), Andrea Poruciuc (fiică, n. 1975). 
- Domiciliu permanent: Str. Nouă - 14, 700377, Iaşi/ Tel. 0232-272291. 

II. Studii preuniversitare 
- 1955-1959, elev la Şcoala Primară din Vladomira. 
- 1959-1966, elev la Liceul Internat “Costache Negruzzi” din Iaşi; bacalaureat, iunie 

1966. 

III.  Studii universitare   
- 1966-1971, student al Facultăţii de Filologie, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” 

din Iaşi (specializarea engleză-română).  
- 1971 (sesiunea iunie), examen de stat la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din 

Iaşi; urmează repartiţia ca asistent stagiar la Catedra de Engleză a aceleiaşi 
universităţi.  

IV. Specialitatea principală şi alte specializări 
- 1966-1971, ca student, urmează cursurile secţiei engleză-română (limbă şi 

literatură), cu frecventare şi a unor cursuri de germană şi latină. În prezent este 
vorbitor de română, engleză, germană, săsească, franceză, italiană (la care se adaugă, 
la un nivel inferior, suedeza, rusa şi rromani). A studiat, individual, de pe poziţia de 
lingvist, engleza veche şi medie, gotica, vechea germană de sus, dialectele săseşti din 
zona Agnita-Sibiu, vechea scandinavă, greaca veche, bulgara, maghiara, albaneza, 
egipteana veche (toate acestea fiind exploatate şi în predarea cursurilor proprii de 
filologie comparată şi lingvistică indoeuropeană). Redactează şi publică atât în 
română, cât şi în engleză. 

V. Deplasări de studiu, documentări, contacte 
- 1971 (iulie-august), ca absolvent, participă la un curs de vară în Anglia (University 

of Leeds). 
- 1990 (septembrie)-1992 (iunie), ca Fulbright Visiting Scholar, se specializează în 

indoeuropenistică şi balcanistică la University of Chicago, unde este asociat cu Prof. 
Eric Hamp, Department of Linguistics, dar colaborează şi cu departamentele de 
anglistică, antropologie, slavistică şi istorie a religiilor (Catedra “Mircea Eliade”). 
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- 1993, 1995, 1996, 1997, 2000, 2001, 2003 deplasări (de câte două săptămâni) pentru 
documentare şi prelegeri (anglistică, românistică, balcanistică) la Albert-Ludwigs- 
Universität Freiburg. 

- 1996 (martie-aprilie), documentare în Albania, ca asociat al Catedrei de Lingvistică 
a Universităţii din Tirana. 

- 2003 (noiembrie-decembrie) beneficiază de o borsa di studio în Italia, la Centro 
Studi Ligure per Arti e le Lettere (Bogliasco, Genova). Proiectul prevedea 
definitivarea volumului propriu Prehistoric Roots of Romanian and Southeast 
European Traditions (în prezent în curs de publicare în S.U.A). 

- 2004 (mai-iunie), cu sprijinul oferit de Institute of Archaeomythology (Sebastopol, 
California) vizitează o serie de situri arheologice importante din Serbia şi Bulgaria. 

 
VI.  Doctorat  
- 1976, admis ca doctorand al Prof. Mihail Bogdan, Facultatea de Filologie, 

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj; examene şi referate în perioada 1976-1981. 
- 1982, susţine teza de doctorat (Basic Dramatic Structures and Imagery with 

Shakespeare and Voiculescu), la Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi, sub conducerea 
Prof. Hertha Perez (transferul s-a făcut deoarece regretatului Prof. Mihail Bogdan i 
se ridicase dreptul de conducere de doctorat). 

- 1983, confirmat doctor în filologie. 
- 2000, îşi traduce (din engleză în română) teza, care apare ca volum cu titlul Structuri 

dramatice şi imagini poetice la Shakespeare şi Voiculescu (Iaşi: Casa Editorială 
Demiurg)  

VII. Alte titluri 
- 2003, Fellow per la Letteratura, Compagnia di San Paolo – Bogliasco, Genova.  
- 2005, Fellow of the Institute of Archaeomythology, Sebastopol, California. 

VIII. Funcţii îndeplinite 
- 1984-1989, coordonator adjunct al cercului ştiinţific studenţesc al secţiei de engleză. 
- 1990, ales membru în Consiliul Facultăţii de Litere (mai ales datorită votului 

studenţesc), apoi în primul Senat post-comunist al Universităţii “Al. I. Cuza”.  
- 1994-2003, membru în Comisia Internaţională pentru Promovarea Studiilor 

Indoeuropene şi Trace (cu sediul la Mangalia). 
- 1995-prezent, în fiecare lună iulie, este director al Cursurilor de Vară (“România - 

Limbă şi Civilizaţie”) ale Universităţii ieşene. Majoritatea cursanţilor este 
reprezentată de bursieri de peste hotare ai Ministerului Educaţiei şi Cercetării. 

- 1996-2003, membru în Consiliul Ştiinţific al Institutului Român de Tracologie. 
- 1996-prezent, membru în Consiliul Facultăţii de Litere. 
- 1998-prezent, prodecan al Facultăţii de Litere.  
- 1999-prezent, coordonator al Colecţiei Anglo-Saxonica (cuprinzând cursuri 

universitare şi volume bazate pe teze de doctorat din domeniul anglistic), colecţie 
publicată de Casa Editorială Demiurg din Iaşi. 

- 2000-2004, membru al Senatului Universităţii “Al. I. Cuza”.  
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- 2000-prezent, membru în International Council of Indo-European and Thracian 
Studies (în urma participării la Congresul al VIII-lea Internaţional de Tracologie de la 
Sofia, 2000)  

IX. Apartenenţa la societăţi ştiinţifice sau profesionale 
- 1975-prezent, membru al Societăţii Filologilor Români (SFR). 
- 1993-prezent, în urma participării la întrunirea din 1993  (Oxford) a International 

Society of Anglo-Saxonists (ISAS), devine membru al societăţii respective. 
- 1995-prezent, membru al European Society for the Study of English (ESSE). 

X. Activitate didactic-universitară 
- 1971-1983, ca asistent stagiar, apoi titular, predă limba engleză (în cadrul unor 

seminarii de curs practic) şi, temporar, limba română pentru studenţi străini. 
- 1983-1990, nu este promovat (rămânând cu gradul de asistent pe toată perioada 

respectivă), dar i se încredinţează, succesiv, predarea cursurilor de Istorie a limbii 
engleze, Gramatică comparată a limbilor germanice, Filologie germanică, precum 
şi seminarul de Limbă veche de profil (engleză veche); îndrumă lucrări de licenţă ale 
unor studenţi anglişti şi germanişti. 

- 1990, devine lector (prin concurs).  
- 1990-1992, în cadrul asocierii (ca Fulbright Visiting Scholar) cu University of 

Chicago, face muncă de cercetare, dar şi predă (un semestru) propriul curs de istorie 
a limbii engleze (History of English) unei grupe de studenţi americani de la 
departamentele de engleză, lingvistică, drept şi antropologie. Predă şi un curs de 
limba română (Elementary Romanian) unui grup restrâns de studenţi ai Universităţii 
Chicago interesaţi de domeniul limbilor sud-est europene.  

- 1992-prezent, după revenirea din S.U.A., reia predarea cursurilor de anglistică şi 
germanistică la Iaşi, adăugând un curs facultativ de Lingvistică indoeuropeană 
(pentru studenţi ai Facultăţilor de Litere şi de Istorie), apoi unul de Dialecte 
americane (pentru masteranzii în studii americane). 

- 1992-prezent, îndrumă numeroase lucrări de licenţă şi lucrări metodico-ştiinţifice 
pentru obţinerea gradului I didactic. 

- 1993-1998, conferenţiar (prin concurs, la aceeaşi catedră). 
- 1996, este invitat să participe la concursul menit să asigure succesiunea Prof. 

Herbert Pilch (anglist şi indoeuropenist) la Seminarul de Anglistică al Universităţii 
Albert-Ludwig din Freiburg (concursul a fost câştigat de Prof. B. Kortmann, actualul 
şef al Seminarului). 

- 1998-prezent, profesor (prin concurs, la aceeaşi catedră). 
- 2000-2004, ca profesor asociat, ţine prelegeri şi la universităţile de stat din Suceava 

(Germanistică, Shakespeare, Glotogenetică, Substratul limbii române) şi Bacău 
(Istoria limbii engleze, Filologie comparată). 

- 2004-prezent, colaborează cu Facultatea de Filosofie şi cu Centrul de Studii 
Mediteraneene ale Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, ţinând prelegeri 
interdisciplinare, pentru masteranzi, cu precădere pe teme de antropologie culturală, 
respectiv multiculturalism în spaţiul sud-est european. 
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XI. Activitate de cercetare şi de coordonare ştiinţifică 
- 1971-1983, participă la programe de cercetare (“în colectiv”) ale Facultăţii de 

Filologie, cu rezultate foarte rar ajunse sub tipar. 
- 1983-1988, pe lângă domeniul germanic, se specializează în domeniile 

indoeuropean şi (paleo)balcanic. 
- 1988, respectiv 1989, se înscrie cu comunicări (acceptate) la primele întruniri 

academice internaţionale: Congresul al II-lea al Aromânilor (Freiburg) şi Congresul 
al VI-lea de Studii Sud-Est Europene (Sofia), la care nu poate participa personal, 
deoarece nu i se eliberează paşaport. 

- 1990-1992, colaborator extern al Institutului Român de Tracologie (IRT) din 
Bucureşti. 

- 1990, înfiinţează, la Universitatea “Al. I. Cuza”, Centrul de Studii Indoeuropene şi 
Balcanice (pe care îl va dota, pe propria cheltuială, cu mai multe sute de volume de 
specialitate şi numeroase publicaţii achiziţionate mai ales din SUA şi Germania în 
perioada de după 1990). De materialele Centrului au beneficiat numeroşi studenţi şi 
doctoranzi (filologi, arheologi şi istorici). În calitatea de coordonator al Centrului a 
participat la organizarea a două întruniri academice internaţionale: colocviul 
“Fenomenul indoeuropean în estul Europei” (Piatra Neamţ, 1994) şi masa rotundă 
“Semnificaţia relaţiei lingvistice albano-române” (Iaşi-Piatra Neamţ, 1996), cu 
participarea unei numeroase echipe de specialişti albanezi, în frunte cu Acad. Shaban 
Demiraj,  preşedinte al Academiei Albaneze. 

- 1990-1992, beneficiază de poziţia de Fulbright Visiting Scholar (cu un dublu 
proiect, vizând atât domeniul indoeuropenisticii, cât şi pe cel al elementelor de 
cultură arhaică românească şi sud-est europeană). Iniţial este asociat, la 
University of Chicago, Department of Linguistics, cu Prof. Eric Hamp, reputat 
indoeuropenist şi balcanist; apoi colaborează mai ales cu Prof. Kostas Kazazis 
(specialist în lingvistica balcanică) şi Prof. Christina von Nolcken (specialistă în 
engleza medievală). Pe lângă munca de cercetare (desfăşurată cu precădere la 
Regenstein Library din Chicago), ţine prelegeri şi prezintă comunicări de 
indoeuropenistică, germanistică, etnologie, balcanistică şi românistică (vezi lista de 
lucrări) la Chicago, Los Angeles, Washington D.C., Columbus (Ohio), Evansville 
(Indiana). 

- 1992, întors în ţară, i se oferă ½ normă (în cumul) ca cercetător principal II (filolog) 
la Institutul Român de Tracologie, poziţie pe care o ocupă până în 2003 (când 
Institutul este desfiinţat). În revista Institutului, Thraco-Dacica (vezi lista de lucrări), 
a publicat studii şi articole privitoare la onomastica de substrat a limbii române şi la 
elemente lexicale de tip “egiptoid” moştenite de limbile europene din substratul egeo-
mediteran. 

- 2003-prezent, continuă programul de investigare a elementelor “egiptoide” (program 
ce ar fi trebuit să se desfăşoare sub egida IRT, până în 2005); în paralel, continuă să 
detecteze şi să analizeze termeni vechi germanici (bastarno-suebici şi goto-gepidici) 
perpetuaţi în limba română şi în limbile învecinate.  
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