Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Ciocîrlie, Alexandra-Maria
14, str. C.A. Rosetti, cod 010284, Bucureşti, România
+40 213112705
aciocarlie@yahoo.com
română
09.10.1968
feminin

Locul de muncă vizat / Cercetător ştiinţific principal gr. I
Domeniul ocupaţional Institutul de istorie şi teorie literară „G. Călinescu“
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului

Din 2016 până în prezent
Cercetător ştiinţific principal II
Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române
2000-2016
Cercetător științific principal III
Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române
1999-2000
Cercetător științific
Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române
1993-1999
Asistent de cercetare
Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române

Experiența profesională 1994-2004
dobândită în alte împrejurări Lector asociat de literatură latină și literatură universală
Universitatea din București și Institutul de teologie romano-catolică „Sf Tereza” din București
decât exercitarea funcției de
bază

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
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1996-2000
doctorat
Literatură latină
Universitatea din Bucureşti
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Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

ISCED6
1993-1994
D.E.A. (diploma de studii aprofundate)
Istoria, civilizaţia, arheologia lumii antice
Universitatea din Bordeaux III
ISCED5B
1988-1992
licenţă
Filologie clasică
Universitatea din Bucureşti
ISCED5B

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Franceză

C1

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

Engleză

B1

Utilizator
independent

C1

Utilizator
experimentat

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

Italiană

B1

Utilizator
independent

C1

Utilizator
experimentat

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Alte competenţe şi aptitudini
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Spiritul de echipă

Stăpânire a instrumentelor Microsoft Office

În urma studiilor urmate şi a experienţei profesionale acumulate, posed competenţele şi abilităţile
necesare pentru efectuarea activităţilor specifice privind studiul şi cercetarea literaturii, întocmirea
lucrărilor ştiinţifice de istorie literară, cercetarea şi interpretarea textelor literare, întocmirea de ediţii
critice din operele scriitorilor, de lucrări lexicografico-enciclopedice de specialitate (dicţionare de
termeni din domeniul literaturii), a operaţiunilor hermeneutice, textologice, biografice etc. proprii
domeniului de activitate vizat.
Posed de asemenea competenţele şi abilităţile necesare pentru desfăşurarea activităţii didactice de
specialitate.
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Informaţii suplimentare Am urmat mai multe stagii de fomare și cercetare postdoctorală în urma obținerii unor burse prin

competiție, pe baza unor proiecte de cercetare:
- 2002-2003 – bursă NEC la Colegiul Noua Europă, Bucureşti
- 2004-2006 – bursă „Vasile Pârvan” la Accademia di Romania din Roma
- 2007-2008 – bursă „Petre Ţuţea” a Departamentului pentru Relaţiile cu Românii din Străinătate,
Ministerul Afacerilor Externe din România
-2010-2013 – bursă postdoctorală a Academiei Române, proiectul „Valorificarea identităţilor culturale în
procesele globale” cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, contract nr. POSDRU/89/1.5/S/5978
Am vădit un interes constant pentru studiul şi cercetarea literaturii, pentru activitatea ştiinţifică şi
publicistică, iar rezultatele activităţii de acest gen s-au materializat în studii, eseuri critice, articole și
comentarii publicate în periodice literare și culturale. Modul de realizare al acestor lucrări cu tematică
variată este divers, mergând de la studiiul de sinteză la comentariul monografic sau punctual, plasat,
de obicei, în perspectivă diacronică sau comparatistă.
Am publicat mai multe volume de autor, am fost prezentă cu studii în volume colective, am îngrijit ediţii
din scrieri ale unor scriitori români (cum ar fi ediţia publicisticii lui G. Calinescu apărută în seria „Opere
fundamentale“), am redactat articole pentru Dicţionarul general al literaturii române elaborat la Institutul
„G. Călinescu“. Toate aceste contribuţii sunt menţionate pe larg în lista titlurilor lucrărilor publicate,
anexată.
Fac parte din colectivul de redacţie al revistei „Synthesis” colaborând cu texte de specialitate la
numerele respectivei publicaţii. Am participat la colocvii ori sesiuni de comunicări, unele dintre ele cu
participare internaţională.
Am obținut mai multe premii pentru volumele publicate:
- premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor din România pentru volumul Iuvenal
- premiul pentru debut al revistei „România literară” pentru volumul Iuvenal
- premiul „Petru Creţia” pentru filologie clasică acordat de Muzeul Naţional al Literaturii Române
pentru volumul Cartagina în literatura latină
- premiul „Titu Maiorescu” al Academiei Române pentru ediţia G.Călinescu, Publicistică, vol. I-XII (în
colaborare)
- premiul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti pentru ediţia G.Călinescu, Publicistică, vol. V-VI (în
colaborare)
- premiul revistei „Manuscriptum” pentru ediţia G.Călinescu, Publicistică, vol. V-VI (în colaborare)
Sunt membră a Uniunii Scriitorilor din România, a Societăţii de Studii Clasice din România și a
Asociaţiei Generale de Literatură Generală şi Comparată din România
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Anexe

Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
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