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       Olga Duţu s-a născut la 16 martie 1938, la Constanţa. A urmat cursurile Facultăţii de 
Filologie din cadrul Universităţii din Bucureşti, devenind profesor de liceu, apoi inspector şcolar 
general (1979-1989), inspector general în Ministerul Învăţământului. Şi-a dat doctoratul în 
Lingvistică, tema tezei fiind „Dezvoltarea comunicării orale la copii“. A fost director al Liceului 
Pedagogic din Constanţa şi preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Filologice - filiala Constanţa.  
A organizat zeci de conferinţe naţionale şi sesiuni ştiinţifice, cu participarea unor elite din 
literatură şi lingvistică. A publicat sute de articole, a susţinut referate şi comunicări în cadrul 
sesiunilor ştiinţifice şi congreselor organizate de Societatea de Ştiinţe Filologice, Grupul Român 
de Lingvistică Aplicată, Asociaţia Internaţională de Lingvistică Aplicată, Societatea 
Internaţională de Psiholingvistică Aplicată.  
În perioada 1 octombrie 1999 – 1 august 2000, doamna Olga Duţu a fost conferenţiar universitar 
doctor, îndeplinit funcţia de Preşedinte Fundaţia România de Mâine, filiala Constanţa. Din 
august 2000 a fost numită Prorector al Universităţii Spiru Haret, filiala Constanţa, până la data de 
1 aprilie 2004. De asemenea, în această perioadă, de la 19 februarie 2001, domnia sa a devenit 
profesor universitar doctor. Începând cu data de 1 aprilie 2004 şi până pe data de 1 iunie 2011 
când şi-a încheiat activitatea cu insituţia noastră de învăţământ a îndeplinit funcţia de Director 
Coordonator Constanţa în calitate de profesor universitar doctor. 
Universitatea Spiru Haret regretă trecerea la cele veşnice ale doamnei profesor şi transmite 
sincere condoleanţe familiei.  
Pierdem un profesor şi un mare om care a fost întotdeauna cu sufletul alături de eforturile 
instituţiei noastre de învăţământ de a înainta pe drumul spre excelență. 
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