CURRICULUM VITAE
Date personale:
Prenumele şi numele:
Data şi locul naşterii:
Cetăţenia:
Adresa:
Tel., e-mail:
Studii:
1944 – 1951
1951 – 1954
1954 – 1959

Nicolae BILEŢCHI
12 martie 1937,s.Oprişeni,jud. Rădăuţi (azi regiunea Cernăuţi,
raionul Hliboca)
Republica Moldova
Str. Mioriţa 5/2, ap.60, Chişinău, MD–2028
022 73 80 76 (d.), 079971222 (mobil),nicolae.bileţchi@gmail.com

Elev, şcoala de şapte ani din satul Oprişeni
Elev al şcolii din s. Tereblecea,r-nul Hliboca, reg. Cernăuţi
Student al Facultăţii de Filologie Romano-Germanică a
Universităţii de Stat din Cernăuţi, secţia limba şi literatura română
1959 – 1961
Învăţător de limba şi literatura română la şcoala de 8 ani din satul
Oprişeni
1961– 1964
Cercetător ştiinţific inferior la Institutul de Limbă şi Literatură al
AŞM
1964– 1967
Doctorand la Institutul de Literatură Universală ,,A.M. Gorki” al
AŞ a U.R.S.S. ( or.Moscova).
1967– 1974
Cercetător ştiinţific inferior la Institutul de Limbă şi Literatură al
AŞM
1974–1978
Cercetător ştiinţific superior la Institutul de Limbă şi Literatură
al AŞM
1978–1991
Cercetător ştiinţific coordonator la Institutul de Istorie şi Teorie
Literară al AŞM
1991–2010
Cercetător ştiinţific principal la Institutul de Filologie al AŞM
2010– până în prezent
Consultant ştiinţific la Institutul de Filologie al AŞM
Grade şi titluri ştiinţifice, titluri onorifice:
1968
Doctor în filologie, specialitatea literatura română
1986
Doctor habilitat în filologie, specialitatea literatura română
1992
Membru corespondent al AŞM
1997
Profesor universitar
Activitatea didactică:
Am activat în diferite timpuri în calitate de profesor la
Universitatea de Stat din Moldova şi la Universitatea Pedagogică
de Stat ,,Ion Creangă”
Total: 4 teze de doctorat (3 teze de doctor în filolog şi o teză de
Doctoranzi (teze
doctor habilitat în filologie)
susţinute):
Participare în proiecte şi granturi:
2011 – 2014
Am participat la proiectul Identitate şi globalism în literatura
română postsovietică din Republica Moldova cu compartimentul
Reconsiderări şi recuperări literare (din perspectiva identităţii şi
globalizării).
Am participat la alcătuirea Dicţionarului general al literaturii
române, ed. Bucureşti) cu 35 articole.

Colaborare internaţională:
0000 – 0000
Alte activităţi:
Membru al Consiliului ştiinţific al Institutului de Filologie al
AŞM
Membru al Comisiei de experţi a CNAA la specialităţile
,,Literatura” şi ,,Folclor”
Membru al colegiului de redacţie al ,, Revistei de lingvistică şi
ştiinţă literară” (actualmente,, Philologia”) şi a revistei
,,Metaliteratură”
2001– 2011
Preşedinte al consiliului ştiinţific pentru susţinerea tezelor de
doctor şi de doctor habilitat la Institutul Studiul artelor al AŞM.
Actualmente- membru al comisiei de experţi a Comisiei Naţionale
pentru Acreditare şi Atestare
2004– prezent
Membru al seminarelor ştiinţifice de profil pentru conferirea
gradelor ştiinţifice de doctor şi de doctor habilitat în filologie la
specialitatea ,,Literatura română” şi ,,Teorie literaturii”
Premii şi distincţii::
1989
Laureat al Premiului Prezidiului AŞM
1996
Medalia ,,Meritul Civic”
2006
Medalia jubiliară de argint ,,60 de ani de la fondarea primelor
instituţii academice din Republica Moldova”
2007
Medalia ,,Dimitrie Cantemir”
Calificarea:

Specialist în literatura română

Lucrări ştiinţifice publicate:

380 de studii şi articole, inclusiv 2 monografii.

Calculator:

Microsoft Word, Internet Explorer/Nu posed

Limbi străine

limba rusă, limba ucraineană-bine,limba franceza cu ajut. dicţion.

_________________________________
(Data completării şi semnătura)

