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Informaţii personale  

Nume / Prenume Goldiș Alexandru Vasile 

Adresă  

Telefon  Mobil:  

Fax  

E-mail al3xgoldis@gmail.com 
  

Naționalitate Română 
  

Data nașterii 26.04.1982 
  

Sex Masculin 
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2015-prezent 

Funcția sau postul ocupat Lector universitar 

Activități și responsabilități Seminare de istoria literaturii române (perioada interbelică și contemporană) și de teoria literaturii; 
Cursuri la nivel licență/masterat de Literatura anilor 2000 și Direcții actuale în cercetare; 
Activitate de cercetare  

Numele și adresa angajatorului Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Litere 

Domeniu de activitate/sector Educație 

  

Perioada 2015- prezent 

Funcția sau postul ocupat Editor șef 

Activități și responsabilități Activități redacționale, organizare de materiale și atragere colaboratori  

Numele și adresa angajatorului Metacritic journal for comparative studies and theory, Babes –Bolyai University, Cluj-Napoca 

Domeniu de activitate/sector Cercetare științifică 

  

Perioada 2011-2015 

Funcția sau postul ocupat Asistent universitar 

Activități și responsabilități Seminare de istoria literaturii române (perioada veche, interbelică și contemporană) și de teoria 
literaturii; Activitate de cercetare 

Numele și adresa angajatorului Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Litere 

Domeniu de activitate/sector Educație 

  

Perioada 2014-prezent 

Funcția sau postul ocupat Cercetător științific 

Activități și responsabilități Activități specific de cercetare, redactare de articole, colectare de date de istorie literară 

Numele și adresa angajatorului Institutul „Sextil Pușcariu”; Academia Română, Filiala Cluj-Napoca  

Domeniu de activitate/sector  Cercetare 

Perioada 2011-2013 



Funcția sau postul ocupat Cercetător postdoctoral 

Activități și responsabilități Îndeplinirea unui stagiu de cercetare de 24 de luni cu tematica Sincronizarea criticii românești 
postbelice în deceniile opt și nouă: teorii, metode, critici 

Numele și adresa angajatorului Academia Română, în cadrul contractului POSDRU/89/1.5/S/ID 59758 

Domeniu de activitate/sector Educație 

  

Perioada 2007-prezent 

Funcția sau postul ocupat Redactor 

Activități și responsabilități Scrierea de articole, redactare texte, coordonare de dosare tematice 

Numele și adresa angajatorului Revista Vatra Târgu-Mureș 

Domeniu de activitate/sector Jurnalism cultural 

  

Perioada 2006-2009 

Funcția sau postul ocupat   Doctorand cu frecvență 

Activități și responsabilități Seminare de Istoria literaturii române premoderne, moderne şi contemporane 

Numele și adresa angajatorului Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Litere 

Domeniu de activitate/sector Educație 

  

                       Educaţie şi 
formare 

 

  

Perioada 2006 – 2010 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Filologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Critică și istorie literară  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Litere 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

PhD degree 

  

Perioada 2005-2006 

Calificarea / diploma obţinută    Diplomă de master în studii comparatiste 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

   Filologie (istoria imaginilor, istoria ideilor) 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Litere 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

MA degree 

  

Perioada 2001-2005 

Calificarea / diploma obţinută    Diplomă de licență în filologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limbă și literatură română/ Limbă și literatură engleză 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Litere 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

BA degree 



  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

 

 

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversație 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză   C2  C2  C2  C2  C2 

Franceză   C2  C2  C2  C1  C1 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Muncă în echipă în diferite grupuri de cercetare. Adaptare ușoară la medii și situații noi. 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

   Editor șef al revistei  Metacritic journal for comparative studies and theory 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Competent în majoritatea programelor din pachetul Microsoft Office 

  

Competenţe şi aptitudini artistice  
  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis(e) de conducere    Posesor permis de conducere categoria B.  
  

Informaţii suplimentare    Din 2009, membru al Asociaţiei de Literatură Generală și Comparată din   România (ALGCR) 
  

 Din  2010, membru al Centrului de Cercetări Literare și Enciclopedice, UBB 
Din  2016, membru al Institutului  de Studii Avansate în Știință și Tehnologie – Institutul STAR-UBB 
Din  2016, membru al PEN România  

 


