Curriculum vitae
Informaţii personale
Nume / Prenume: CAMBOSE, ASTRID
Adresa: Str. Titu Maiorescu, nr. 24 B, Iași
Telefon: 0721.047.103
E-mail: astrid.iasi@yahoo.com
Cetăţenia: română
Data naşterii: 08. 05. 1975
Sex: fem.
Poziţia:
CS III dr., domeniul Filologie română, specializarea Etnologie
Experienţa profesională:
Perioada: 1 ianuarie 2021 – prezent
Funcția sau postul ocupat:
CS III dr., domeniul Filologie română, specializarea Etnologie, normă întreagă, perioadă
nedeterminată
Activități și responsabilități principale:
Activitate de cercetare și publicare de lucrări ştiinţifice. Responsabil în cadrul proiectului
de realizare a unei ediții critice a răspunsurilor la Chestionarul lingvistic lansat de B.P.
Hasdeu în 1885 sub titlul Dotațiunea Carol I (Programa pentru adunarea datelor
privitoare la limba română) al Academiei Române. Editarea de texte manuscrise.
Cercetări etnoantropologice de teren.
Numele și adresa angajatorului:
Filiala din Iaşi a Academiei Române – Institutul de Filologie Română „A. Philippide”,
Str. Codrescu 2, Iaşi 700481.
Tipul activității sau sectorul de activitate:
Activități de cercetare în domeniul Filologie. Domenii de interes și activități realizate în:
etnoantropologie, istorie literară, istorie recentă, memorialistică, editare de texte.
Perioada: martie 2015 – 1 ianuarie 2021
Funcția sau postul ocupat:
ACS dr., domeniul Filologie română, specializarea Etnologie, normă întreagă, perioadă
nedeterminată
Activități și responsabilități principale:
Activitate de cercetare și publicare de lucrări ştiinţifice. Responsabil în cadrul proiectului
de realizare a unei ediții critice a răspunsurilor la Chestionarul lingvistic lansat de B.P.
Hasdeu în 1885 sub titlul Dotațiunea Carol I (Programa pentru adunarea datelor
privitoare la limba română) al Academiei Române. Editarea de texte manuscrise.
Cercetări etnoantropologice de teren.
Numele și adresa angajatorului:
Filiala din Iaşi a Academiei Române – Institutul de Filologie Română „A. Philippide”,
Str. Codrescu 2, Iaşi 700481.
Tipul activității sau sectorul de activitate:
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Activități de cercetare în domeniul Filologie. Domenii de interes și activități realizate în:
etnoantropologie, istorie literară, istorie recentă, memorialistică, editare de texte.
Perioada: 2013–2015
Funcţia sau postul ocupat: doctor ȋn filologie, editor, cercetător acreditat CNSAS
Principalele activităţi şi responsabilităţi: cercetare, ȋngrijire de ediție
Numele şi adresa angajatorului: Universitatea din București, Bulevardul Regina Elisabeta
4–12, București; Editura Humanitas, Piața Presei Libere, nr. 1, București
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: instituţie de ȋnvățământ superior; instituţie
privată.
Perioada: 2010–2013
Funcţia sau postul ocupat: doctorand; editor
Principalele activităţi şi responsabilităţi: cercetare, publicare de lucrpri științifice și
editare de texte în domeniile: antropologie, filosofie, folclor literar și artă populară
religioasă, literatură română veche; cercetare ȋn: memorialistică, istorie literară, istorie
recentă.
Numele şi adresa angajatorului: Universitatea din București, Bulevardul Regina Elisabeta
4–12, București; Editura Humanitas, Piața Presei Libere, nr. 1, București
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: instituţie de ȋnvățământ superior; instituţie
privată
Perioada 2005–2008
Funcţia sau postul ocupat: profesor titular
Principalele activităţi şi responsabilităţi: predarea Limbii şi literaturii române
Numele şi adresa angajatorului: Grupul Școlar „I. Holban”, Iași
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: instituţie de învăţământ public
Perioada 2003–2004
Funcţia sau postul ocupat: profesor suplinitor
Principalele activităţi şi responsabilităţi: predarea Științelor socio-umane
Numele şi adresa angajatorului: Colegiul tehnic „Gh. Asachi”, Iași
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: instituţie de învăţământ public
Perioada 2000–2002
Funcţia sau postul ocupat: profesor titular detașat
Principalele activităţi şi responsabilităţi: predarea Științelor socio-umane
Numele şi adresa angajatorului: Școala Generală „Nicolae Iorga”, Iași
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: instituţie de învăţământ public
Perioada 1998–2000
Funcţia sau postul ocupat: profesor titular detașat
Principalele activităţi şi responsabilităţi: predarea Științelor socio-umane
Numele şi adresa angajatorului: Școala Generală „Otilia Cazimir”, Iași
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: instituţie de învăţământ public
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Educaţie şi formare:
Perioada: 2010–2013
Calificarea / diploma obţinută: doctor ȋn Filologie
Domenii principale studiate / competențe dobândite: cercetare în domeniile: antropologie,
filosofie, etnologie, folclor literar și artă populară religioasă, literatură română veche
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Universitatea din
București, Bulevardul Regina Elisabeta 4–12
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare: studii doctorale
Perioada 2008-2010
Calificarea / diploma obţinută: master ȋn Filologie
Domenii principale studiate / competențe dobândite: Studii literare românești
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Universitatea din
București, Bulevardul Regina Elisabeta 4–12
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare: studii postuniversitare
Perioada 2001–2005
Calificarea / diploma obţinută: licențiat ȋn Filologie
Domenii principale studiate / competențe dobândite: Limba și literatura engleză – Limba
și literatura română
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza”, Bulevardul Carol I, nr. 11, Iași
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare: studii universitare
Perioada 1993–1997
Calificarea / diploma obţinută: licenţiat ȋn Filosofie
Domenii principale studiate / competențe dobândite: specializarea: Filosofie
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza”, Bulevardul Carol I, nr. 11, Iași
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare: studii universitare
Stagii de documentare
Perioada: septembrie – octombrie 2011, Arhiva de Folclor, Cluj-Napoca (ȋndrumători:
prof. dr. Ion Cuceu, prof. dr. Maria Cuceu)
Domeniul: Folclor literar
Calitatea: cercetător în cadrul unui proiect doctoral
Perioada: noiembrie 2011– ianuare 2012, Universitatea Freiburg im Breisgau (ȋndrumător
prof. dr. Elsa Lüder)
Domeniul: Filosofie și filologie romanică
Calitatea: cercetător în cadrul unui proiect doctoral
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Perioada: 28 august – 6 septembrie 2017, 2 – 10 septembrie 2018, stagii de cercetare
internaționale interacademice cu tema „Comunități, practici festive și ideologii în europa
de Răsărit”, organizate de Institutul de Istorie din Chișinău, Republica Moldova.
Aptitudini şi competenţe personale:
Preocupări și publicații ȋn domeniul: etnologie, antropologie, folclor, istorie literară,
istorie recentă, memorialistică.
Limba maternă: româna
Limbi străine cunoscute: limba engleză, limba franceză
Competenţe şi abilităţi sociale: activitate ştiinţifică de performanţă în cercetare
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului: competenţele şi cunoştinţele
personale de utilizare a calculatorului sunt reprezentate de cunoaşterea şi utilizarea
procesoarele de texte şi a altor aplicaţii, utilizarea bazelor de date, a Internetului; bună
stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, XML).
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