Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

ICHIM, Ofelia

Adresa

România, cod 700454, IAŞI, Str. Th. Pallady Nr 14

Telefon

0726782665

E-mail
Cetăţenia
Data naşterii
Sex

ofelia.ichim@gmail.com
română
09. 04. 1962
feminin

Experienţa profesională
Perioada

2005 până în prezent

Funcţia sau postul ocupat

Cercetător ştiinţific gr. I doctor, Departamentul de istorie literară

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Activităţi de cercetare în domeniul istoriei literare, potrivit standardelor cerute de gradul ştiinţific I.
Proiectul fundamental al Academiei Române Dicţionarul general al literaturii române.
Director de granturi.
Face parte din echipa care se ocupă cu actualizarea şi arhivarea Bazei de date a DGLR; promovarea
unei intense activităţi de diseminare în privinţa actualizării Bazei de date a DGLR şi a Arhivei DGLR;
corespondenţă electronică pentru obţinerea informaţiilor despre revistele româneşti on-line şi
susţinerea unui dialog cu scriitorii români din diaspora pentru actualizarea Bazei de date a DGLR.

Numele şi adresa angajatorului

Academia Română – Filiala Iaşi, Bulevardul Carol I nr.8, loc. Iaşi, cod poştal 700.505,
www.academiaromana-is.ro
Institutul de Filologie Română „A. Philippide” http://www.academiaromana-is.ro/philippide/
Str. T. Codrescu, Nr. 2, cod 700481, Iaşi

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Instituţie publică, Instituţie academică de cercetare fundamentală

Perioada

2002 - 2005

Funcţia sau postul ocupat

Cercetător ştiinţific gr. II doctor

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Activităţi de cercetare în domeniul istoriei literare, potrivit standardelor cerute de gradul ştiinţific II.
Proiectul fundamental al Academiei Române Dicţionarul general al literaturii române.
Director de grant.

Numele şi adresa angajatorului

Academia Română – Filiala Iaşi, Bulevardul Carol I nr.8, loc. Iaşi, cod poştal 700.505,
www.academiaromana-is.ro

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Instituţie publică, Instituţie academică de cercetare fundamentală

Perioada

2000 - 2002

Funcţia sau postul ocupat

Cercetător ştiinţific gr. III doctor

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Activităţi de cercetare în domeniul istoriei literare, potrivit standardelor cerute de gradul de cercetător
ştiinţific III. Proiectul fundamental al Academiei Române Dicţionarul general al literaturii române.

Numele şi adresa angajatorului

Academia Română – Filiala Iaşi, Bulevardul Carol I nr.8, loc. Iaşi, cod poştal 700.505,
www.academiaromana-is.ro

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Instituţie publică, Instituţie academică de cercetare fundamentală

Perioada

1994 - 2000

Funcţia sau postul ocupat

Cercetător ştiinţific

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Curriculum vitae
CS I dr. Gabriela Haja

Activităţi de cercetare în domeniul istoriei literare, potrivit standardelor cerute de postul de cercetător
ştiinţific. Proiectul fundamental al Academiei Române Dicţionarul general al literaturii române.
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Numele şi adresa angajatorului

Academia Română – Filiala Iaşi, Bulevardul Carol I nr.8, loc. Iaşi, cod poştal 700.505,
www.academiaromana-is.ro

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Instituţie publică, Instituţie academică de cercetare fundamentală

Perioada

1992 - 2000

Funcţia sau postul ocupat

Asistent de cercetare stagiar

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Activităţi de cercetare în domeniul istoriei literare, potrivit standardelor cerute de postul de asistent de
cercetare stagiar. Proiectul fundamental al Academiei Române Dicţionarul general al literaturii
române.

Numele şi adresa angajatorului

Academia Română – Filiala Iaşi, Bulevardul Carol I nr.8, loc. Iaşi, cod poştal 700.505,
www.academiaromana-is.ro

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Instituţie publică, Instituţie academică de cercetare fundamentală

Perioada

1990 - 1992

Funcţia sau postul ocupat

Bibliotecar la B.C. U. „M. Eminescu” IAŞI

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Activităţi conform standardelor cerute de postul de bibliotecar la Departamentul „Relaţii cu publicul”.

Numele şi adresa angajatorului

B.C. U. „M. Eminescu”, Str. Păcurari Nr. 4

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Instituţie publică, în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării

Perioada

1985 - 1990

Funcţia sau postul ocupat

Traducător şi translator

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Activităţi conform standardelor cerute de postul de traducător şi translator

Numele şi adresa angajatorului

IEELIF, Str. Sărărie Nr. 16, IAŞI

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Instituţie publică

Perioada

1992 - 2000

Funcţia sau postul ocupat

Simultan cu activitatea din cercetare, a desfăşurat activitate didactică, iniţial ca asistent, apoi ca lector,
la Catedra de Limba şi Literatura Engleză, Universitatea „Al. I. Cuza”, IAŞI.

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Activităţi conform standardelor cerute de postul de asistent şi de lector la Catedra de Limba şi
Literatura Engleză, Universitatea „Al. I. Cuza”, IAŞI.

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea „Al. I. Cuza”, B-dul Carol I nr. 11, 700506

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Instituţie de învăţământ superior

Educaţie şi formare
Perioada

1994- 2000: Doctorandă în specialitatea „Literatura română”; titlul tezei de doctorat: Structuri
mitice şi viziune autenticistă în romanele lui Mircea Eliade
2000: A susţinut, în şedinţă publică, teza de doctorat, obţinând titlul de doctor în filologie (din
comisia de doctorat a făcut parte eruditul eliadist Mac Linscott Ricketts, din S. U. A.);

Calificarea / diploma obţinută

Doctor în filologie română

Domenii principale studiate /
competente dobândite

Istoria literaturii române

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Facultatea de Filologie

Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare

Studii postuniversitare (doctorat)

Perioada

1981 – 1985

Calificarea / diploma obţinută

Diploma de Licenţă

Domenii principale studiate /
competente dobândite

Profilul: filologie
Specializarea: limba şi literatura engleză – limba şi literatura română

Curriculum vitae
CS I dr. Gabriela Haja
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Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Filologie

Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare

Studii universitare

Perioada

1-31 august 1998

Domeniul

Oxford Colleges Hospitality Scheme

Calitatea

Documentare la teza de doctorat

Instituţia

Oxford, Anglia

Perioada

6 – 12 octombrie 2009

Domeniul

Diaspora românească din Budapesta

Calitatea

Invitată în cadrul schimburilor interacademice.

Instituţia

Academia de Ştiinţe din Budapesta (Ungaria). Institutul de Cercetări Lingvistice

Aptitudini şi competenţe personale

Istorie şi critică literară, literatură comparată, aspecte socio-culturale ale imigratiei româneşti

Limba maternă

Româna

Limbi străine cunoscute

Engleză, franceză

Autoevaluare
Nivel european (*)

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Exprimare
scrisă

Engleza

B Utilizator
2 independent

B Utilizator
2 independent

B Utilizator
1 independent

B Utilizator
1 independent

B Utilizator
2 independent

Franceza

B Utilizator
2 independent

B Utilizator
2 independent

B Utilizator
1 independent

B Utilizator
1 independent

B Utilizator
1 independent

Competenţe şi abilităţi sociale

Co-organizator simpozioane naţionale şi internaţionale, deschidere organizatorică internă şi externă

Competenţe şi aptitudini organizatorice • Directorul grantului Academiei Române Evaluarea informatizată, din perspectiva criticii şi istorie
literare, a literaturii române dintre 1900-2007 în vederea actualizării Dicţionarului general a
literaturii române (DGLR) (nr. 25/2007–2008).
• Directorul grantului Academiei Române Evidenţa informatizată a vieţii literare româneşti dintre
1900–2006. Autori, (contract nr 01/2005–2006).
• Responsabilul proiectului Emigranţi din România la Torino (1989-2009): O cercetare cultural
antropologică, proiect finanţat de Ministerul Afacerilor Externe (2007–2008). Contract MAE Nr. 1304
06.08.2008; Contract MAE Nr. 1244/ 15.06.2007.
• Diaspora românească din Budapesta. O analiză socio-culturală, proiect interacademic, aprobat de
Academia Ungară şi de Academia Română (2010-2012) (în colaborare).
• din 2008 este membru în comitetul decizional al Observatorului European al Plurilingvismului
(OEP), Paris (http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php), coordonatorul echipei partenere a
Observatorului European al Plurilingvismului de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
(începând cu anul 2007), responsabil cu cercetarea şi învăţământul superior din România pentru OEP
(din 2008).
• Directorul revistei academice „Philologica Jassyensia”, acreditată de CNCSIS în categoria B+, ISSN
1841 – 5377 www.phiologica
•membru în redacţia „Buletinului Institutului de Filologie Română «A. Philippide»”.
• Preşedintele Asociaţiei Culturale „A. Philippide”.
Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului

Curriculum vitae
CS I dr. Gabriela Haja

- utilizarea bazelor de date, a Internetului;
- o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, XML, şi PowerPoint™)
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Distincţii

Curriculum vitae
CS I dr. Gabriela Haja

Premiul "B. P. Hasdeu" al Academiei Române, pe anul 2004, acordat cercetătorilor de la
Departamentul de istorie literară, pentru contribuţia adusă la Dicţionarul general al literaturii române,
vol. I, II.
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