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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Mironescu, Doris Dumitru 

E-mail dorismironescu@yahoo.com 
  

  

 
 
 
 

Experiență profesională 

Conferențiar universitar, membru al Departamentului de Românistică, Literatură 
comparată şi Jurnalism, Facultatea de Litere a Universităţii „Al.I. Cuza” (din 1 
octombrie 2018) 

  

Perioada Din iulie 2019 

Funcţia sau postul ocupat CS gradul II, domeniul Filologie română, specializarea Istoria literaturii române,   jumătate de normă 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare în domeniul Filologie  

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi, Str. Codrescu 2, Iaşi 700481  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi de cercetare în domeniul Filologie  

 
Perioada 

 
Octombrie 2012-septembrie 2018 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar, membru al Departamentului de Românistică, Literatură comparată şi Jurnalism, 
Facultatea de Litere a Universităţii „Al.I. Cuza” 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de cercetare, concretizată în participarea la numeroase manifestări ştiinţifice în ţară şi 
publicarea unor studii în volume colective şi în publicaţii din domeniul filologic (vezi Lista de lucrări 
publicate). 
Cursul „Istoria literaturii române: Epoca marilor clasici” – anul al II-lea de studiu (semestrele I şi II); 
Cursul „Eminescu” – anul al II-lea de master (semestrele I și II). 
Îndrumarea de lucrări de grad didactic I, disertaţii de master, teze de licenţă, consultaţii ştiinţifice 
oferite studenţilor. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, B-dul Carol I, nr. 11, Iaşi  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Acticităţi didactice şi de cercetare în domeniul Filologie  

 
Perioada 

 
Februarie 2007-Septembrie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar, membru al Departamentului de Limba şi literatura română şi literatura comparată, 
Colectivul de Literatură română, Facultatea de Litere a Universităţii „Al.I. Cuza” 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de cercetare, concretizată în participarea la numeroase manifestări ştiinţifice în ţară şi 
publicarea unor studii în volume colective şi în publicaţii din domeniul filologic (vezi Lista de lucrări 
publicate). 
Seminarii de Istoria literaturii române şi de Teoria literaturii. 
Îndrumarea unor teze de licenţă, consultaţii ştiinţifice oferite studenţilor. 
Responsabil de număr pentru „Analele ştiinţifice ale Universităţii, secţia Literatură” (2003-2007). 
Secretar al comisiei de verificare a granturilor în Facultatea de Litere (2003-2009). 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, B-dul Carol I, nr. 11, Iaşi 
 
Acticităţi didactice şi de cercetare în domeniul Filologie 

 
Perioada 

 
Octombrie 2003-Ianuarie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar, membru al Catedrei de Literatură română, Facultatea de Litere a universităţii 
„Al.I. Cuza” 



 

Pagina 2 din 4 Mironescu Doris Dumitru   
 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de cercetare, concretizată în participarea la numeroase manifestări ştiinţifice în ţară şi 
publicarea unor studii în volume colective şi în publicaţii din domeniul filologic (vezi Lista de lucrări 
publicate). 
Seminarii de Istoria literaturii române şi de Teoria literaturii. 
Responsabil de număr pentru „Analele ştiinţifice ale Universităţii, secţia Literatură” (2003-2007). 
Redactor al seriei noi a revistei „Dialog” a Universităţii Al.I. Cuza (2005-2006). 
Secretar al comisiei de verificare a granturilor în Facultatea de Litere (2003-2009). 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, B-dul Carol I, nr. 11, Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Acticităţi didactice şi de cercetare în domeniul Filologie 

  

  

 
 
 
 
 
 

Educaţie şi formare  
  

Perioada Septembrie 2011-Februarie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Cercetător postdoctoral în cadrul proiectului „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării 
postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoală postdoctorală) şi 
program de burse (CommScie)”, POSDRU/89/1.5/S/63663, cu un proiect de cercetare de 18 luni 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cercetare postdoctorală în domeniul istoriei culturii şi literaturii române 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

       Nivelul în clasificarea naţională sau                                 
internaţională 

 

   Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 
 
Nivelul 6 în clasificare CITE 

  

Perioada Noiembrie 2003-Septembrie 2009 

Calificarea / diploma obţinută    Doctor în Ştiinţe Filologice cu teza „M. Blecher – dincolo de realism”, distincția Magna cum laude. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cercetare doctorală în domeniul istoriei şi teoriei literare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 
 
Nivelul 6 în clasificare CITE 

  

Perioada Octombrie 2001-Iunie 2003 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master în Filologie, Masteratul de Literatură română şi hermeneutică literară 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cursuri de master: Hermeneutica textului liric, Hermeneutica textului dramatic, Naţional, european, 
universal, Curente şi doctrine literare etc. 
Competenţe profesionale dobândite: Proiectarea şi administrarea cercetării filologice, Didactica limbii şi 
literaturii române şi engleze. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
 

                                         Perioada 

Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 
 
Nivelul 6 în clasificare CITE 
 
 
 
Octombrie 1997-Iunie 2001 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Licenţă în Filologie, Secţia Limba şi literatura română-Limba şi literatura engleză 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
 

          Aptitudini şi competenţe 
personale 

 
                                        Limba maternă 
 
 
              Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 

                                             
Autoevaluare 

Cursuri de licenţă: Istoria literaturii române, Teoria literaturii, Poetică şi hermeneutică literară, Stilistică, 
Lingvistică generală, Traductologie, Cultură şi civilizaţie engleză etc. 
 
Competenţe profesionale dobândite: Proiectarea şi administrarea cercetării filologice, Didactica limbii şi 
literaturii române şi engleze 
 
Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 
 
 
 
 

  
 
  Româna 

  
 

  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză 
Studii de licenţă de lungă durată, 

specializarea secundară limba engleză 

 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

   Limba franceză 
 

 
B2 

Utilizator 
independent 

C1 
Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

                               Limba germană 
Certificat de competenţe lingvistice nivelul 

B2, obţinut la Universitatea Konstanz 

 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 
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Aptitudini şi competenţe 
profesionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premii şi distincţii obţinute 

Critic literar, autor a peste 300 de studii, articole, recenzii şi eseuri în reviste de cultură din ţară.  
Traducător, ca unic traducător sau în colaborare, a şase cărţi din limba engleză. 
Membru în jurii şi comisii de specialitate, redactor la publicaţii academice şi culturale, referent 
edituri/ colecţii: 
1. Membru în juriul Premiului Naţional pentru Proză acordat de “Ziarul de Iaşi”, începând cu anul 
2009. 
2. Redactor al publicațiilor științifice „Philologica Jassyensia”, Institutul de Filologie Română „A. 
Philippide”, Iași (din 2017) și „Dacoromania Litteraria”, Institutul de Filologie Română „Sextil Pușcariu”, 
Cluj-Napoca (din 2014).  
3. Membru în comitetul științific al publicației „Studii și cercetări științifice. Seria filologie”, Bacău, 
Universitatea „Vasile Alecsandri” (din 2018). 
4. Am fost implicat în coordonarea activităţilor de editare a publicaţiilor „Timpul” (ca redactor-şef 
adjunct, 2005-2006) și „Dialog” (ca redactor, 2006). 
5. Coordonator literar al Festivalului literar-cultural „BlecherFest”, ediția a doua, Roman, 26-27 mai 
2018. 
6. Membru al Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România. 
7. Membru al Memory Studies Association, Utrecht. 
 
 
1. „Premiul de Critică literară” la Gala Fundaţiei Culturale Timpul, Iaşi, decembrie 2008. 
2. „Premiul Tânărul Critic al anului” la Gala Tânărului Scriitor, acordat de Fundaţia Naţională pentru 
Ştiinţe şi Arte, Bucureşti, ianuarie 2012. 
3. “Premiul pentru Critică” al revistei “Ateneu”, Bacău, septembrie 2012. 
4. “Premiul pentru debut în critică literară”, acordat de Uniunea Scriitorilor din România – filiala Iaşi, 
octombrie 2012. 
5. Premiul “Titu Maiorescu” acordat de Academia Română pentru lucrarea “Viaţa lui M. Blecher. 
Împotriva biografiei”, Bucureşti, decembrie 2013. 
6. Premiul „Juventas Scientiae” al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pentru activitatea de 
cercetare pe anul 2014-2015. 
7. Premiul Asociației pentru Literatură Generală și Comparată pentru lucrarea „Un secol al memoriei”, 
Cluj-Napoca, 2017. 
8. Premiul „Perpessicius” pentru ediții critice din partea Muzeului Național al Literaturii Române, 
București, 2018. 

 

 
 
 
 

 Doris Mironescu 
  

17.10.2021 


