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Doamna Liliana Ionescu-Ruxăndoiu este din 1994 prof. univ. dr. în cadrul Universității
din București. Activitatea sa didactică, ce implică o serie de cursuri pentru licență,
masterat și Școală Doctorală, vizează domenii precum: pragmatică lingvistică, lingvistică
variațională, comunicare interpersonală, etc.
Din anul 1996 a început să coordoneze doctorate, iar din 2005 este directorul Școlii
Doctorale din cadrul Facultății de Litere.
Pe parcursul carierei, domnia sa a obținut diploma de perfecționare postodoctorală în
pragmatică și argumentare (anul 2004, Universitatea Soderton, Suedia), pragmatică și
comunicare (2003, Universitatea Orebro, Suedia), comunicare și dezvoltare (1980,
Salzburg Seminar) și lingvistică computațională (1972, Universitatea din Pisa, Italia).
În ceea ce privește publicațiile, lista de lucrări aparținând doamnei Liliana IonescuRuxăndoiu este extrem de generoasă. Dintre numeroasele titluri, amintim: Probleme de
dialectologie română (Bucureşti, 1973; ed. a II-a, 1976); Sociolingvistica. Orientări
actuale - în colab. cu D. Chiţoran (Bucureşti, 1975); Limba română în secolele al XII-lea
– al XV-lea. Fonetică. Fonologie. Gramatică - în colab. cu Em. Vasiliu (Bucureşti,
1986); Naraţiune şi dialog în proza românească. Elemente de pragmatică a textului
literar (Bucureşti, 1991); Conversaţia: structuri şi strategii. Sugestii pentru o
pragmatică a românei vorbite (Bucureşti, 1995; ed. a II-a revăzută 1999); Schiţă de
tipologie a graiurilor din Moldova (Bucureşti, 1996); Enciclopedia limbii române colab.: toate articolele de fonetică şi fonologie (Bucureşti, 2001); Interacţiunea verbală
(IV II). Aspecte teoretice şi aplicative. Corpus (coord.) (Bucureşti, 2007).
Totodată, a mai publicat și o serie de articole și studii. Printre acestea se numără și:
„Une classification des consonnes du roumain d’après le critère de la neutralisation”
(Cahiers de linguistique théorique et appliquée, 1962, pp. 39-46); „Construcţia verbelor
de mişcare în limba română literară actuală” (Analele Universităţii Bucureşti, Seria şt.
sociale, filologie, (1963, nr. 28, pp. 323-335)); Observaţii asupra originii grupurilor
consonantice iniţiale din limba română, în Omagiu lui Al. Rosetti (Bucureşti, 1965);
„Typological remarks on the dialects spoken in Moldavia”, (RRL, 1970, pp. 389-400);

„Ovid Densușianu, dialectolog” (LL, 1973, pp. 729-733); „Sociolingvistică şi semantică.
Termeni de adresare în schiţele lui I. L. Caragiale” (Semantică şi semiotică, Bucureşti,
1981, pp. 240-257); „Romanitatea limbii române — note specifice” (LLR, 1986, p. 4 —
6); „Dialogue in Fiction: Functions and Strategies” (Beitrage zur Dialogforschung,
Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1998, pp. 389-394); Argumentation as a Persuasive
„Strategy in Face-to-Face Interaction” (Beiträge zur Dialogforschung, Tübingen, Max
Niemeyer Verlag, 1999, pp. 247-253); „Identitate naţională şi identitate europeană în
discursul de presă” (Revista română de comunicare şi relaţii publice, 2000, pp. 95101); „Politeţe şi impoliteţe în dezbaterile televizate” (Tradiţie şi inovaţie în studiul
limbii române, Bucureşti, 2004, pp. 417-422); „Straightforward vs. mitigated
impoliteness in the Romanian parliamentary discourse. The case of in absentia
impoliteness” (articol în curs de publicare în Revue Roumaine de Linguistique, 2010).

