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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume IFRIM NICOLETA 
 

Adresă(e) Str. M.Sadoveanu, nr. 4, bloc A7, ap. 53, sc.3, cod 800426, Galați, România 
 

Telefon(oane)  Mobil: 0741350935 
Fax(uri) - 

E-mail(uri) nicodasca@yahoo.com 
 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 5 aprilie 1978, Galați 
  

Sex feminin 
  

Locul de muncă actual Din 2017 - Director al Școlii Doctorale de Științe Socio-Umane, Universitatea 
Dunărea de Jos din Galați  
Prof.univ.dr.habil., Universitatea Dunărea de Jos din Galați, Facultatea de 
Litere, Departamentul de Literatură, Lingvistică și Jurnalism 
 

  

 
Activitate didactică 

 

  

 Din 2015 – prezent – Profesor universitar doctor habil., Catedra de Literatură, Lingvistică şi 
Jurnalism, Facultatea de Litere, Universitatea Dunărea de Jos din Galați 
2012-2015  - Conferențiar universitar doctor, Catedra de Literatură, Lingvistică şi Jurnalism, 
Facultatea de Litere, Universitatea Dunărea de Jos din Galați 

2007– 2012 - Lector universitar doctor, Catedra de Literatură, Lingvistică şi Jurnalism, 
Facultatea de Litere Universitatea Dunărea de Jos din Galați 
2005-2007 – Asistent universitar titular, Catedra de Literatură, Lingvistică şi Jurnalism, 
Facultatea de Litere, Universitatea Dunărea de Jos din Galați 
2003-2005 – Preparator universitar titular, Catedra de Literatură, Facultatea de Litere și 
Teologie, Universitatea Dunărea de Jos  din Galați 
2001-2003 – Profesor, prin concurs de titularizare, al Catedrei de Limba și Literatura 
Română, Liceul „Sf.Maria”, Galați. 
 

Membru al Comisiei Didactice a Facultății de Litere, Universitatea Dunărea de Jos din Galați 
Membru al Comisiei Didactice a Departamentului de Literatură, Lingvistică şi Jurnalism,
Facultatea de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi  
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Educaţie şi formare 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare

Obținerea atestatului de abilitare în domeniul Filologie -  O.M.E.N. nr.623/06.11.2014-  la 
Universitatea „Al.I.Cuza” Iași, titlul tezei de abilitare - Reconstrucții critice și dileme identitare 
după 1989 (Comisia: Prof.univ.dr.Iulian Boldea, Prof.univ.dr.Mircea A.Diaconu, 
Prof.univ.dr.Gheorghe Manolache) 
 
Studii postdoctorale - Identitate culturală și integrare europeană. Perspective critice 
asupra discursului identitar românesc în perioada postdecembristă, în cadrul proiectului 
„Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale”, sub egida Academiei Române,  ID 
59758/2010, finanţat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – contract POS DRU /89/1.5/S/ 59758, Certificat de 
absolvire nr.172/ 30 mai 2013; expert coordonator Prof.dr.Nicolae Ioana. În cadrul bursei 
postdoctorale, au fost realizate trei stagii de documentare / perfecționare specializate (1‐31 
octombrie 2011, 1‐31 martie 2012 şi 9 iulie‐9 august 2012) în Franța - Fundația Antoine de 
Saint Exupéry Pour La Jeunesse, Paris, expert coordonator extern – Prof.dr.Virgil Tănase). 
 
Doctorat - 2003– septembrie 2008,  Diplomă de doctor în domeniul Filologie, Universitatea 
din  Pitești, Facultatea de Litere, coordonator – Prof.univ.dr.Nicolae Ioana (tema Poetica 
fractală și interpretarea operei eminesciene, distincția magna cum laudae - nr.55/04.12.2008). 
 
Masterat - octombrie 2001-iunie 2003, Diplomă de master Teoria și practica textului, 
Universitatea din Galați, Facultatea de Litere (nr. 280/23.06.2004),(nota obținută – 10) 
 
Studii de licență - octombrie 1998-iunie 2001, Diplomă de licenţă Limba şi literatura română –
Limba şi literatura engleză, Universitatea din Galați, Facultatea de Litere (nr. 101/24.06.2002), 
(nota obținută – 10). 

  
Studii preuniversitare – 1995-1998 – Liceul „Vasile Alecsandri”, Galați, specializarea: 
matematică-fizică. (Premiul Special – Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română, 
Craiova) 
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Aptitudini şi competenţe 
profesionale 

Cursuri și seminare predate/elaborate 
Literatură română veche, premodernă şi modernă (seminar) – specializarea Limba și literatura 
română – Limba și literatura engleză / franceză, anul I; Literatură română. Marii Clasici (curs și 
seminare) - specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura engleză / franceză, 
anul I și II; Literatura română. Sfârșit de secol XIX-început de secol XX (curs și seminare)–
specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura engleză / franceză, anul II; 
Literatura română interbelică. Poezia (seminare)– specializarea Limba și literatura română –
Limba și literatura engleză / franceză, anul II; Forme textuale hibride (seminare) -  Masterat, 
specializarea Teoria şi practica textului, anul II; Poetica şi retorica discursului biografic 
(seminare) - Masterat, specializarea Teoria şi practica textului, anul II; Poetica şi retorica 
discursului epic (seminare) - Masterat, specializarea Teoria şi practica textului, anul II; Identitate 
culturală și multiculturalism (curs, seminare) – Masterat, specializarea IIMLR; Ideologie politică 
și impact cultural (curs, seminare) - Masterat, specializarea IIMLR. 
 
Membru permanent în cadrul Centrului de Cercetare de tip B (cotație CNCSIS), „Comunicare 
interculturală şi literatură”, Departamentul de Literatură, Lingvistică și Jurnalism, Facultatea de 
Litere, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi (coordonator linie de cercetare vizând analiza 
structurilor şi a formelor literare care reflectă dinamica identităţilor în contexte 
pluri/multiculturale, precum și diseminarea rezultatelor cercetărilor prin organizarea de 
manifestări ştiinţifice internaţionale, prin coordonarea  publicarea rezultatelor cercetărilor în 
revistele Centrului, în volume colective şi în Actele manifestărilor ştiinţifice indexate în diverse 
baze de date internaţionale). 
Membru permanent în cadrul Centrului de Cercetare de Excelență „Centrul Interdisciplinar 
de Studii Culturale Central și Sud-Est Europene”, Departamentul de Literatură, Lingvistică și 
Jurnalism, Facultatea de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi (structură înființată în 
2017 care reorganizează Centrul de Cercetări de Istorie și Teorie Literară al Academiei 
Române – Institutul „George Călinescu”, instituționalizat la Universitatea „Dunărea de Jos” 
din Galați în anul 2013) – activitate de cercetare specifică: proiectul Cronologia vieții literare 
românești. Perioada postbelică (care a debutat prin Contract nr. 4 din 26.09.2007 şi Contract 
nr. 4 din 16.05.2009, dar care s-a desfășurat și ulterior, fiind inclus în planul de cercetare pe 
termen lung al Institutului „G. Călinescu” şi al centrului de cercetare gălăţean corespondent; 
coordonator de colectiv de cercetare - Prof. univ. dr. Nicolae Ioana- până în 2014/ 
Prof.univ.dr.Lucian Chișu – începând cu anul 2016; coordonator general Acad. Eugen Simion) 
 
Membru în colectivul de redacție al revistei Communication interculturelle et littérature, 
ISSN 1844 – 6965,  (categoria B+ în 2010-2011), Centrul de cercetare Comunicare 
interculturală şi literatură, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Litere, 
revistă indexată în Bazele de Date Internaţionale MLA (Modern Language Association, New 
York, www.mla.org) – MLA International Bibliography & Directory of Periodicals, Fabula. La 
recherche en littérature (www.fabula.org), Index Copernicus, MIAR, EBSCO 
https://www.ebscohost.com/titleLists/hsi-coverage.pdf , ImpactFactor.pl, ERIH Plus -
https://revistacil.wordpress.com/category/indexari/ 
Referent stiințific pentru o serie de articole publicate în revista Communication interculturelle 
et litterature, în perioada 2010-2017. Coordonator/co-editor pentru 5 numere tematice ale 
revistei. 
  
IB Expert (International Baccalureate Expert - Examiner Responsible for Romanian A: 
Literature, Cardiff, U.K.) din 2017 (contract de expertiză). 
 
Activitatea de conducere de doctorat - 6 doctoranzi în stagiu (coordonarea activității acestora 
de cercetare doctorală și publicare a rezultatelor cercetării lor în volume tematice ale 
conferințelor internaționale și reviste specializate indexate în baze de date internaționale de 
prestigiu.).  
Coordonare cursuri de pregătire a doctoranzilor în stagiu (2016, 2017 - Metodologia cercetării -
Literatura română și europeană.Spații discursiv-textuale proprii epocii interbelice). Membru în
10 comisii de îndrumare a doctoranzilor în stagiu (IOSUD Galați - Școala Doctorală de Științe 
Socio-Umane) 
Membru în comisii de susținere publică a tezei de doctorat (2015-Universitatea Dunărea de Jos 
din Galați, 2016 – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu). 
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Membru al Comitetului general de organizare a Conferinței internaționale a Școlilor Doctorale 
din Universitatea Dunărea de Jos din Galați – 7-8 iunie 2018 (http://www.cssd-udjg.ugal.ro/), 8-
9 iunie 2017 (http://www.cssd-
udjg.ugal.ro/files/2017/Pliant_conferinta_scolilor_doctorale_2017.pdf)  / membru al comitetului
de organizare a secțiunii 6.2 – Literatura română, Conferința internațională a Școlilor Doctorale 
din Universitatea Dunărea de Jos din Galați – 2-3 iunie 2016 (http://www.cssd-
udjg.ugal.ro/files/invitatie/Program_detaliat_al_conferintei_2016.pdf). 
 
Membru sau membru-supleant în comisii de concurs (asistent, lector, conferențiar, profesor) –
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea din București, Universitatea din 
Craiova, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (perioada 2012-2017). 

 
 
 
 
 
 

 

Limba(i) maternă(e) Româna 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba   Franceză - 
Satisfăcător  Satisfăcător       

Limba   
Engleză – Foarte 

bine  Foarte bine  Foarte bine  Foarte bine  Foarte bine 
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Activitate științifică / de 
cercetare/experiența 
managerială 

 
Participare la proiecte/granturi 
 
Membru în cadrul echipei de cercetare (coordonator prof.dr.Nicolae Ioana) – Proiectul IDEI PN 
II, „Impactul factorului politic şi ideologic asupra reflectării literaturii în sistemul de învăţământ. 
Perioada 1948-1989”, validat în competiţia CNCSIS 2008, cod 949, contract nr. 
868/19.01.2009, valoare totală: 906.618 RON 
Membru în echipa de cercetare – Grant nr. 98/2007 (coordonator prof.dr.Simona Antofi), cu 
tema Discursul critic românesc actual între tradiţia criticii literare şi vârstele 
postmodernismului, finanţat de Academia Română, derulat la Universitatea „Dunărea de 
Jos” din Galaţi, Facultatea de Litere, Catedra de Literatură, Lingvistică şi Jurnalism, în intervalul 
2007 – 2008. Contract nr. 4 din 26.09.2007 şi Contract nr. 4 din 16.05.2008, valoare totală:
266.000 RON 
Membru în echipa de cercetare a proiectului Cronologia vieții literare românești. Perioada 
postbelică (1965-1989)  - Academia Română – Institutul de Istorie şi Teorie literară “George 
Călinescu”, Coordonator de colectiv de cercetare - Prof.dr.Lucian Chișu. Continuare acord de 
colaborare în cercetarea ştiinţifică, prin contract (Contract nr. 4 din 26.09.2007 şi Contract nr. 4 
din 16.05.2009 – Coordonator de colectiv de cercetare - Prof. univ. dr. Nicolae Ioana) cu 
Academia Română – Institutul de Istorie şi Teorie literară “George Călinescu”;  
Grant individual de cercetare postdoctorală (titular) cu tema Identitate culturală și integrare 
europeană. Perspective critice asupra discursului identitar românesc în perioada 
postdecembristă, în cadrul proiectului „Valorificarea identităţilor culturale în procesele 
globale”, ID 59758/2010, finanţat din Fondul Social European (FSE), prin Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – contract POS DRU 
/89/1.5/S/ 59758 – coordonator Academia Română / tutore – Prof.dr.Nicolae Ioana, perioada 
2011-2013. 
Membru în echipa proiectului Promovarea valorilor cultural-identitare românești în 
Republica Moldova și Serbia prin cursuri de formare/perfecționare și schimburi de 
experiență, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe, Departamentul Politici pentru Relaţia cu 
Românii de Pretutindeni, perioada de implementare - 01/05/2016 - 30/11/2016 (contract nr. 
1/1222/19.05.2016, valoare contract-50.000 RON) 

 Grant ANCSI - Colegiul Consultativ pentru Cercetare – Dezvoltare şi Inovare şi Comisiei pentru 
Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale / Finanțarea manifestărilor științifice, acordat pentru 
organizarea Conferinței Internaționale Bătălii canonice și schimbarea paradigmelor 
culturale, 28-29 octombrie 2016 (contract nr.43M/29.08.20916, valoare 6000 RON) 

 Grant ANCSI - Colegiul Consultativ pentru Cercetare – Dezvoltare şi Inovare şi Comisiei pentru 
Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale / Finanțarea manifestărilor științifice, acordat pentru 
organizarea Conferinței Internaționale Discurs critic şi literatură în epocile totalitare, 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Litere, 5-6 iunie 2009, contract nr. 
86/09.05.2009, valoare totală: 3000 RON 

 Grant ANCSI - Colegiul Consultativ pentru Cercetare – Dezvoltare şi Inovare şi Comisiei pentru 
Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale / Finanțarea manifestărilor științifice, acordat pentru 
organizarea Conferinței Internaționale Dialoguri ideologice şi culturale în spaţiul 
posttotalitar, 4-5 iunie 2010, Centrul de Cercetare „Comunicare interculturală şi literatură” al 
Catedrei de Literatură, Facultatea de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, contract 
nr.15210/ 25.05.2010, valoare totală: 3000 RON 

 Grant ANCSI - Colegiul Consultativ pentru Cercetare – Dezvoltare şi Inovare şi Comisiei pentru 
Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale / Finanțarea manifestărilor științifice, acordat pentru 
organizarea Conferinței Internaționale Statutul literaturii în sistemul de învățământ al 
epocilor totalitare, 23-24 octombrie 2011, contract nr. 10120/ 21.07.2011, valoare totală: 4000 
RON 
 
 
 
 
 
) 
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Organizarea de manifestări științifice – participare la organizarea Conferințelor Internaționale 
anuale, Departamentul de Literatură, Lingvistică și Jurnalism, Facultatea de Litere, în perioada 
2009-2016 (21 de ediții ale Conferințelor Internaționale de Literatură / Paradigma discursului 
ideologic/ Lexic Comun.Lexic Spoecializat / Cultura și presa în spațiul european). 

Activitate de editare / co-editare de volume, numere tematice de revistă:  
 
5 numere tematice ale revistei indexate ERIH Plus, Ebsco - Communication 
interculturelle et literature - https://revistacil.wordpress.com/category/arhiva/ 
2 volume tip Proceedings indexate Elsevier/ScienceDirect: volum de proceedings al 
Conferinței Internaționale „Paradigma discursului ideologic” (PID 4), 31 mai-1 iunie 2012, 
Facultatea de Litere, Galați, număr special Procedia-Social and Behavioral Journal (ISSN: 
1877-0428) (ISSN: 1877-0509),vol.63/2012, editura Elsevier -
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/63 342 pag. (volumul este indexat ISI 
Web of Science) și volum de proceedings al Conferinței Internaționale “Sports, education, 
culture - interdisciplinary approaches in scientific research”, Universitatea „Dunărea de 
Jos” din Galați, 30-31 mai 2013, număr special Procedia-Social and Behavioral Journal
(ISSN: 1877-0428) (ISSN: 1877-0509), vol.137 / 2014,  editura Elsevier, 222 p. -
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/137/supp/C 
 
Parteneriate naționale și internaționale (colaborări) – în calitate de membru permanent al
Centrului de Cercetare „Comunicare interculturală şi literatură”, Departamentul de Literatură, 
Lingvistică și Jurnalism, Facultatea de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos”: 
 
Realizarea de parteneriate în cercetare care vizează dezvoltarea unei rețele academice 
internaționale care promovează acțiuni de cercetare multi- și inter-disciplinare (cu Institutul de 
Romanistică, Universitatea din Viena - acad. Michael Metzeltin, dr. hab. Petrea Lindenbauer;
Institutul de studii lingvistice, literare şi traductologie, Universitatea din Tampere, Finlanda -
prof. univ. dr. Jukka Havu;  Institutul de Științe ale Educației, Chișinău, Republica Moldova; 
Universitatea din Novi Sad, Serbia, Faculty of Philosophy  - Decan Prof. univ.dr. Ivana 
Živančević-Sekeruš;  
 
Elaborarea unor parteneriate științifice și de colaborare cu universități de prestigiu și institute 
/centre de cercetare naționale: Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, Academia 
Română  - director Acad. Eugen Simion; Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava; 
Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu; Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău; Universitatea 
București, Universitatea „Petru Maior”, Tărgu Mureș. 
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Activitatea de publicare însumează: 3 volume ca autor unic la edituri acreditate CNCSIS sau 
CNCS; 1 volum în coautorat la editură acreditată CNCSIS; 5 lucrări fundamentale în coautorat la 
editură cotată CNCS; 22 de articole științifice publicate în reviste științifice indexate ISI/Thomson 
Reuters, Elsevier/Scopus, Ebsco; 40 de articole științifice publicate în reviste științifice indexate 
ERIH Plus sau indexate concomitent în cel puțin trei BDI; 32 de articole  publicate în Analele / 
Buletinele/ Anuarele Universităților, Academiei, volume colective ocazionale, omagiale, in 
memoriam; în volume de comunicări prezentate la manifestări științifice interne și internaționale, 
cu comitete științifice (a se vedea Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru 
abilitare anexată).  
Număr de citări atrase – 58 și 2 recenzii;   
Prezența în baze de date din țară și străinătate (Thomson Reuters/Web of Science, Scopus, 
Ebsco, CEEOL, Ulrichs, KVK, worldcat.org, lib.washington.edu, în cataloagele B.C.U.București, 
Cluj, Iași, Timișoara etc.) – 57 de intrări 
H-index: Google Scholar – 2 
6 prezențe în baza de date Scopus (Author ID: 55632816200) 
8 prezențe în ISI Thomson Web of Science 
(https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P1SfPz8WqCyIpzkWZe1&s
earch_mode=GeneralSearch&prID=6a945273-09e3-4538-88ca-f7ccbf0df4f4) 
 
Comunicări - prezentate la manifestări științifice (conferințe, congrese, simpozioane, 
colocvii, workshopuri, etc.) cu comitete științifice sau sistem de selecție peer review (a) în 
străinătate- 12 comunicări și  (b) în țară – 71 comunicări (a se vedea Fișa de verificare a 
îndeplinirii standardelor minimale pentru abilitare anexată). 
 
Premierea rezultatelor cercetării  - 3 premieri acordate în 2013, 2014 și 2017 de către 
UEFISCDI pentru publicarea a trei articole științifice în reviste indexate ISI-AHCI (a se vedea 
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru abilitare anexată).  

  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Excelente 

  

Competenţe şi aptitudini artistice - 
  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis(e) de conducere DA 
  

Informaţii suplimentare  
  

Anexe - 
 
 
 
Prof.dr.habil.Nicoleta Ifrim 

 
 
 


