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Tatiana Potîng și-a făcut studiile la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, unde a revenit                

mai târziu în calitate de lector universitar. În anul 2008 a susținut doctoratul în filologie. A deținut                 

funcții de demnitate publică în Guvernul RM în perioada 2009-2015 și funcții administrative în              

Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” între anii 2015-2019.  

 

Cărți de unic autor (monografii, sinteze, studii) 

- Scrierea proiectelor în contextul Programului-cadru de cercetare și inovare al Uniunii           

europene. (Ghid), Chișinău, ed. Prut, 2016 

-  Elemente de naratologie, supliment didactic, Chișinău, Biotehdesign, 2017, 80 p. 

- Introducere în teoria literaturii, Chișinău, Suport de curs, Biotehdesign, 2017, 146 p. 

- Personajul cu povestea sa, (Perspectiva narativă în romanul interbelic românesc) Editura           

Univers educațional, Chișinău, 2018, (125 pag.) 

 

Cursuri universitare: 

Antropologie culturală, Etnologie și etnografie. Introducere în teoria literaturii, (USDC) Folclor           

literar românesc, Didactica literaturii (USARB) 

 

ARTICOLE ŞI STUDII 

Articole şi studii publicate în periodice acreditate: 
- Polifonia eului în proza Hortensiei Papadat–Bengescu// Revista de lingvistică şi ştiinţă           

literară, nr. 4-6, 2005. 

- M. Blecher şi poetica romanului modernist, // Revista de lingvistică şi ştiinţă literară,             

nr. 1-2, 2006, Chişinău, p. 13-19.  

- Experiența UnAȘM: formarea resursei umane pentru cercetare la toate ciclurile de           

învățământ superior, Akademos, Nr. 2 (41), 2016, p 

- Perspective asupra colindului în folcloristica de la Chișinău, Caietele ASER 14/2017,           

Patrimoniu cultural: abordări teoretice și praxiologice, Editura etnologică, București 2017, p. 18            

- 26. ISSN 1842-4279 

- Prohibiții asociate ritualului funerar, Philologia, Chișinău, nr. 5-6, 2018, p. 61-69 

- Credințe și superstiții negative asociate stării „de dar”, Revista de Etnologie și            

Culturologie, Chișinău, Volumul XXV/2019, p. 73-78. ISSN: 1857-2049 E-ISSN: 2537-6152 

- Perspectiva narativă intradiegetică în romanul „Adela” de Garabet Ibrăileanu,         

Philologia, nr. 1-2, Chișinău, 2019 p. 128-132 

- Rituri și credințe negative în accepția etnologilor francezi (Emile Durkheim, Arnold Van            

Gennep), Intertext, Revista ICFI, Chișinău 2019, nr. 3-4(51-52), pp. 44-50. ISSN 1857-3711. 

- Rolul antropologilor britanici în studiul tabuului, Philologia, nr. 1-2, Chișinău, 2020 

 

Articole şi studii publicate în alte reviste de specialitate (necotate) din ţară şi din străinătate: 
- Perspectiva narativă în romanul interbelic // Metaliteratură, vol. 9,Chişinău, 2004. p.           

24-27. 

mailto:tat.potyng@gmail.com


- Strategia jocurilor în romanul „Jocurile Daniei” de Anton Holban// Metaliteratură,          

vol.10, Chişinău, 2004, p. 125-128. 

- Sabatul scribilor// Semn, nr.1-2, Bălţi, 2005, p. 63. 

- Margareta Curtescu, Eternul Orfeu, // Confluenţe bibliologice, nr. 2, Bălţi, 2005.  

- Real şi imaginar în proza lui M. Blecher// Metaliteratură, vol.11, Chişinău, 2005, p.             

40-45. 

- Învăluit de tristeţe, fantasticul, // Semn, nr. 1, Bălţi, 2006.  

- Modernitatea discursului în romanul lui Mateiu Caragiale, // Metaliteratură, nr. 3-4           

(16), 2007 (serie nouă) Chişinău, p. 36-39 

- Cunoşterea sinelui prin extrospecţia realităţii în „Maitreyi”, // Metaliteratură, vol. 17,           

Chişinău, 2008, p. 128-131 

- Critica literară ca fapt de cultură, Confluenţe bibliologice, Bălţi, 2008. 

- Cartea care bate filmul, SUD-EST cultural, Chișinău, 2019/1, pag 61-64. 

 

Studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale şi naţionale  

- Comunităţile multietnice: interferenţe culturale, interferenţe lingvale // Materialele        

Colocviului Internaţional Probleme de derivatologie şi lexicologie romanică, Chişinău, 25          

ianuarie, 2008;  

- Exegeza din Basarabia şi modelul critic francez, // „La Francopolyphonie: les valeurs de             

la Francophonie”, ULIM, Chişinău, 21-22 mars 2008; p. 89-94. 

- Variaţiile perspectivei narative în proza lui Camil Petrescu, în volumul „Filologia           

modernă: Realizări şi perspective în context european”, Chişinău 2008, pp 273-279 

- Particularitățile colindatului din spațiul basarabean // Studiile românești: priviri în          

oglindă, coord: Otilia Hedeșan, Dumitru Tucan, Dana Percec, Editura Universității de Vest,            

Timișoara, 2017, p. 183-190 

- Restricțiile timpului sacru reflectate în culegerea Elenei Niculiță-Voronca „Datinele și          

credințele poporului român”, Caietele Sextil Pușcariu, Cluj, 2019. P. 483 - 490, ISSN 2393 ‒               

526X, ISSN‒L 2393 ‒ 526X 

- Lumea văzută cu ochii fetelor (Provocările societale în proza contemporană din           

Republica Moldova), materialele Colocviului Internațional de Științe ale Limbajului „Eugeniu          

Coșeriu” Cernăuți, 11 - 12 octombrie, 2019. (în curs de apariție) 

 

PARTICIPĂRI LA COLOCVII ŞI CONFERINŢE 

Colocvii şi conferinţe internaţionale: 

- Colocviul internaţional Filologia secolului XXI organizat cu prilejul a 80 de ani din ziua              

naşterii Prof. Eugeniu Coşeriu, Bălţi, 18-19 mai 2001 cu comunicarea Proza blecheriană între             

real şi imaginar.  

- Colocviul internaţional Filologia sec XXI, Ediţia a 2-a, dedicat aniversării a 185-a a zilei de               

naştere a lui Alecu Russo, organizat la Bălţi 16-18 martie 2004, cu comunicarea Anton              

Holban, discurs şi luciditate obsesivă. 
- Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului Strategii discursive, Chişinău – Suceava –            

Cernăuţi, ediţia a VIII-a, Chişinău, 13-15 mai, 2005, cu comunicarea Polifonia eului în proza              

Hortensiei Papadat-Bengescu. 
- Conferinţa internaţională în memoria profesorului V. N. Mighirin, Inovaţia şi pragmatica în            

cercetările filologice, Bălţi, 2006. Comunicarea O tipologie narativă. 



- Colocviul comemorativ internaţional consacrat aniversării a 65-a de la naşterea prof. Mircea            

Ioniţă), Tradiţie şi modernitate în abordarea limbajului, 25 noiembrie, 2006, Bălţi.           

Comunicarea Metamorfozele romanului românesc modern. 

- Colocviul Internaţional Filologia modernă: realizări şi perspective în context european,          

organizat de A. Ş. M., Institutul de filologie, USM, facultatea Filologie şi USB, Facultatea              

Filologie, (Chişinău–Bălţi, 27–28 septembrie 2007), cu comunicarea Variaţiile perspectivei         

narative în romanele lui Camil Petrescu.  

- Colocviul Internaţional România: Dialog intercultural şi interlingvistic, organizat de         

Universitatea „Adam Mickiewicz” din Poznan, Polonia, 11-14 noiembrie 2007, cu          

comunicarea Interferenţe culturale în cadrul sărbătorilor de iarnă în contextul          

multiculturalismului.  
- Colocviul Internaţional Probleme de derivatologie şi lexicologie romanică, Chişinău, 25          

ianuarie 2008; comunicarea în colaborare cu Ala Sainenco: Comunităţile multietnice:          

interferenţe culturale, interferenţe lingvale. 
- Colocviul internaţional La Francopolyphonie: les valeurs de la Francophonie, ULIM,          

Chişinău, 21-22 mars 2008; comunicarea: Exegeza din Basarabia şi modelul critic francez, p.             

89-94. 

- Colocviul internaţional Filologia modernă: realizări şi perspective în context european           

(ediţia a doua) Semiotica şi hermeneutica textului, Chişinău, 7-9 mai, 2008; comunicarea            

Perspectiva emfatizată în discursul narativ holbanian.  
- Conferinţa internaţională de studii interculturale şi comparatism, 16-17-18 septembrie          

2010 – Baia Mare.  

-  Conferința internațională eduVizion 2020, București, România, 16-17 septembrie 2011. 

- International colloquim, „Optimization of SchoolNetwok in East Countries between          

Governments priorities and local communities.” București, 20-23 septembrie 2011. 

-   Seminar regional UNICEF, „Parteneriat Global pentru educație”, Atena, 4-6 iunie 2012.  

- Conferința științifică internațională Patrimoniul cultural, valorificare, promovare, Chișinău,        

30-31 mai, 2017. Comunicarea (teza în volum) „Valența interdicțiilor în sistemul de credințe             

populare românești de la începutul secolului al XX-lea”. (p.77) 

- Conferința internațională Studiile românești: strategii, interferențe, varietăți, Timișoara, 21 –          

23 septembrie 2017. 

- Simpozionul internațional 1918 – 2018. Limba şi cultura română – structuri fundamentale            

ale identităţii naţionale: evaluări, perspective Filiala din Iaşi a Academiei Române,            

Institutul de Filologie Română „A. Philippide” 26 – 28 septembrie, 2018. 

- Conferința internațională „Zilele Sextil Puşcariu” Cluj-Napoca, 11‒13 septembrie, 2019.         

Secțiunea de studii literare, comunicarea Restricțiile timpului sacru reflectate în culegerea           

Elenei Niculiță-Voronca, „Datinile și credințele poporului român”. 

- Simpozionul internațional România în spaţiul euroatlantic: interferenţe culturale şi         

lingvistice, Iași, 18-20 septembrie, 2019, secțiunea CULTURĂ ŞI IDENTITATE, comunicarea          

„Interdicțiile timpului festiv”. 

- Colocviul Internațional de Științe ale Limbajului „Eugeniu Coșeriu”, Comunicarea în plen           

„Provocări societale reflectate în literatura contemporană din Republica Moldova”,         

Cernăuți, 11 - 12 octombrie, 2019. 
Colocvii şi conferinţe naţionale (selectiv): 



- Conferința anuală a Asociației de Științe Etnologice din România (ASER): Patrimoniu           

cultural: abordări teoretice și praxiologice, Baia Mare, 8-12 noiembrie 2017, comunicarea în            

plen Perspective asupra colindului și colindatului în folcloristica de la Chișinău. 

- Conferința științifică Patrimoniul cultural, valorificare, promovare, Chișinău, 30-31         

mai, 2018.  

- Conferinţa anuală a Asociaţiei de Ştiinţe Etnologice din România (ASER), ediţia a             

XIV-a, Alba-Iulia, Blaj, 14-16 noiembrie 2018. 

- Colocviul Național cu participare internațională FILOLOGIA MODERNĂ: realizări și         

perspective în context european cu genericul Moștenire, Influență, Continuitate, 4 - 5            

octombrie, 2018, Chișinău.  

- Colocviul național cu participare internaţională FILOLOGIA MODERNĂ: Realizări şi         

perspective în context european (ediţia a XIII-a) Spiritus loci: interferențe, confluență,           

rezistență, Chişinău, 10-11 octombrie 2019. 

 

PROIECTE: 

- 2009 - Coordonator în proiectul de cercetare: „Perspective şi abordări ale comunicării            

interculturale în RM în contextul Integrării RM în UE.” sub egida AŞM  

- 2012-2013 Director executiv al proiectului „Parteneriat Global pentru educație” ME al           

RM 

- 2018- 2019 Cercetător în proiectul bilateral 18.80013.16.06.04/It. Rețele de asistență și           

solidaritate din perspectiva istorică. Italia și Moldova: studiu comparativ 

- 2020 – 2021 Coordonator în proiectul comun AUF- MECC „La fortification des capacités             

de recherche interdisciplinaire du patrimoine culturel-linguistique” 

- 2020 - Cercetător în proiectul instituțional al IFR „Contexte socioculturale autohtone si            

interconexiuni europene în creatia populara si literatura culta din Basarabia (sec. XIX pâna în              

prezent).”  

 

CONFERINȚE ORGANIZATE:  

- edițiile 2015-2019 a conferinței naționale cu participare internațională „Tendinţe         

contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetătorilor,” (USDC) 

- edițiile 2015 -2019 a conferinței naționale „Filozofia și perspectiva umană” (USDC)  

 

PREMII: 
Premiul pentru debut al Institutului de Lingvistică și Istorie literară „Sextil Pușcariu” din             

Cluj-Napoca (2019).  

Asociații profesionale și comitete de lucru: 

- Membru al Asociației de Științe Etnologice din România  

- Expert al Agenției Naționale a Calității în Educație și Cercetare (RM) 

 

Comitete editoriale și reviste științifice: 

Redactor superior la Institutul de Filologie Română „B. P. Hasdeu” din RM, (revista Philologia).  
 


