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Diana VRABIE, 

conf. univ. dr., 

Catedra de literatură română și universală  

a Universității de Stat „Alecu Russo”din Bălți 

 

Date personale: 

Născută în 02 martie 1976 în Volovița, jud. Soroca, Republica Moldova 

 

Adresa serviciu: 

Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Facultatea de Litere, Catedra de literatură română şi   

universală,  str. Puşkin, 38, Bălţi, MD-3100, Republica Moldova. Tel.: 373  231  52338 

 

Adresa domiciliu: 

Str. Pușkin 29, ap. 32, mun. Bălţi, MD-3100, Republica Moldova,  

Tel/Fax: 373 231 6 02 18.   Mob.: 373 + 69800705   E-mail: dianavrus@gmail.com 

 

Studii, diplome, abilitări: 

09.IV.2015-2021 – Abilitată cu dreptul de conducător de doctorat la specialitatea  622.01 – 

Literatura română 

25.VI.2008 – Conferenţiar universitar 

25.IV.2005 – Doctor în filologie al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

2000 – Studii aprofundate în literatura română, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi  

1998 – Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

1994 – Colegiul Pedagogic din orașul Soroca 

 

Competențe academice – cursuri universitare: 

Istoria literaturii române (Antichitatea, Evul Mediu, Renașterea, Clasicismul, Iluminismul (licență) 

Dramaturgia interbelică (licență) 

Personajul în literatura dramatică interbelică (licență) 

Literatura pentru copii (licență) 

Redactarea textului jurnalistic (licență) 

Configurații ale textului dramatic (master) ș.a. 

 

Stagii de documentare, burse: 

 

2014, Stagiu de documentare în cadrul Seminarului Internaţional de Valorizare, TAKE CARE 

PROJECT, organizat de UMF Iaşi 

2013, Stagiul de formare a formatorilor, organizat de CJI, 22-23 noiembrie, în cadrul proiectului 

„Schimbarea percepţiei femeii în societate prin intermediul mass-media” 

2013, Bursă de cercetare postdoctorală în cadrul programului de burse Erasmus Mundus, 

Universitatea „Al.I.Cuza”, Iaşi 

2012, Stagiu de formare a formatorilor în cadrul seminarului „Tehnici avansate de analiză și 

interpretare a tehnicilor clasice și moderne”, AUF în colaborare cu ICR  

2009, Bursa de perfecţionare în cercetare acordată de AUF, Centrul de cercetare Comunicare 

Interculturală şi Literatură, Universitatea « Dunărea de Jos », Galaţi (România) 

2008, Bursa de perfecţionare în cercetare acordată de AUF, Universitatea « Petru Maior », Târgu-

Mureş (România) 

2007, Bursa postdoctorală acordată de Ministerul de Externe al României şi AUF în cadrul 

programului de burse « Eugen Ionescu » ; Universitatea « Dunărea de Jos », Galaţi (România) 

 

Proiecte de cercetare: 

 

2015, Proiectul „Iașiul ca spațiu al reprezentărilor”, ed. a II-a, Programul de burse și rezidențe de 

cercetare științifică privind istoria și viața culturală a Iașiului, Muzeul Literaturii Române din Iași  
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2014, Proiectul „Iașiul ca spațiu al reprezentărilor”, ed. a I-a, Programul de burse și rezidențe de 

cercetare științifică privind istoria și viața culturală a Iașiului, Muzeul Literaturii Române din Iași  

2012-2014, Codirector în proiectul internațional „Marile cărţi ale civilizaţiei europene” (masterat 

interdisciplinar), Chișinău, organizat de AUF, în parteneriat cu ICR  

2013, Proiectul „Schimbarea percepţiei femeii în societate prin intermediul mass-media”, Centru 

pentru Jurnalism Independent 

 

Alte activităţi: 

2014 - referent științific la volumul de materiale științifice „Identity constructions. Echoes of the 

French cultural model in the European and universal context, Iași, Editura Vasiliana’98 

2009 – membru al colegiului de redacţie al revistei Metaliteratura 

2009 - membru al Consiliului Ştiinţific al revistei Europa, Novi-Sad, Serbia, (BDI), CEEOL  

2009 - membru al comitetului științific al colocviului Reprezentări ale  feminităţii în cultura  

europeană a secolului al xx-lea, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

2009 - membru titular al Colegiului de Redacţie al revistei Cultura Media, Centrul de Cercetări în 

Comunicare şi Educaţie Media, Timişoara, România  

2008 - membru al Comitetului Ştiinţific al Centrului de Cercetare Comunicare Interculturală şi 

Literatură, Galaţi, România 

2006 -  membru al Colegiului de redacţie „Limba Română”, Chişinău 

 

Afilieri: 

 membru al Uniunii Scriitorilor din România (2011) 

 membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova (2008) 

 

Bibliografie: 

(selectivă) 

 

 Kafka sau alegoria omului modern, note de curs, în colaborare, Chișinău, 2015 

 Declinul istoric al Basarabiei și Bucovinei în mărturii și imagini, antologie de cronici și 

eseuri, în colaborare, Iași, Ed. PIM, 2014 

 Abordarea egalității de gen în mass-media. Curriculum disciplinar pentru facultatea de 

Jurnalism și Științe ale comunicării, în colaborare, Chișinău, 2014  

 Dialoguri francofone, eseu critic, în colaborare, Bălți, 2012 

 Dicţionar bibliografic de literatură pentru copii, Chișinău, Ed. Integritas, 2011, Premiul 

special „O carte pentru dăinuirea noastră” 

 Literatura pentru copii (analize literare, note biobibliografice, bibliografie critică şi sugestii 

pentru lectură), Chișinău, Ed. Integritas, 2009, Premiul Ministerului Educaţiei al Republicii 

Moldova, 2010 și Premiul Colocviului „Gr.Vieru”, Uniunea Scriitorilor din Moldova 

 Cunoaştere şi autenticitate (drama cunoaşterii şi tentaţia autenticităţii în literatura 

românească interbelică, studiu monografic, Timișoara, Ed. ArtPress & Augusta, 2008, Premiul 

Consiliului Uniunii Scriitorilor din Moldova, Premiul Didactica, Biblioteca „Gh.Asachi”, ediţia 

XVII, Iaşi, România  

 Limba română pentru alolingvi: culegere de texte, auxiliar didactic pentru Facultățile de 

Filologie), în colaborare, Chișinău, Ed. Cartier, 2006 

 Româna: eficient şi atractiv. Gramatica limbii române în scheme şi tabele, în colaborare, 

Chișinău, Ed. Integritas, 2006 

 Urme pe nisip, volum de eseuri, Chișinău, Ed. Integritas, 2005 

 

Notă:  

 peste 100 articole de critică, istorie și teorie literară în reviste din țară și străinătate;  

 peste 50 materiale publicistice în reviste din țară și străinătate; 

 circa 30 studii, articole, cronici, recenzii în marginea lucrărilor publicate. 


