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Conducător de doctorat Prof.univ.dr.Habil. Victor OLARU este absolvent al Universității
din București, Facultatea de Limbi Germanice, Secția engleză - hindi în
anul 1978. A urmat studiile doctorale în domeniul filologiei sub
îndrumarea Prof. Dr..Gheorghe Bolocan la Universitatea din Craiova cu
teza Toponimie engleză și română - Studiu contrastiv (Scrisul
Romanesc, Craiova, 1998). Din 1990 este cadru didactic la
Universitatea din Craiova, devenind profesor universitar în anul 2009 și
obținând dreptul de a conduce doctorate la data de 1 septembrie 2015,
în urma susținerii tezei de abilitare cu titlul: De la scriitorii canonici
victorieni la abordări postmoderniste/ From Victorian Canonical Writers to Postmodernist
Approaches.
PRINCIPALELE DIRECTII DE CERCETARE : LITERATURĂ ENGLEZĂ ȘI
AMERICANĂ
Activitatea Prof. Victor Olaru este legată de literatura canonică victoriană-background
teoretic (contingent – ideatic, realism – idealism, tradiție – modernitate etc.); reprezentări
culturologice: imaginea, locul și rolul femeii în societatea patriarhală; status-uri și roluri;
femeia între subiect și obiect, inferioritate și opresiune; dihotomia corp-minte etc.; incursiuni
în imaginarul feminin victorian: feminitate și sexualitate în limitele constrângerilor culturale;
trăsături tipologice și caracteriale ale femeii victoriene; tipuri, arhetipuri, stereotipuri sociale,
psihologice, literare, culturale; perspective istoriste asupra culturii de tip critic englez: Evul
Mediu și Renașterea - începuturile criticii instituționale engleze; raționalismul - autoritatea
spiritului critic; romantismul - explorarea vocației critice și sondarea eului; victorianismul întemeierea sau reacția la comandamente cultural-societale; modernismul - responsabilizarea
funcției critice; hermeneutică literară și toponime comparată; incursiuni în poetica și politica
postmodernismului european și a celui nord-american (cu aplicații pe literatura britanicoirlandeză și americană); imagologie literară; traducerea - între literaritate și literalitate.
Până în prezent, Prof. Victor Olaru a publicat 8 volume (autor unic), 3 cursuri
universitare, 27 articole în reviste de prestigiu B+, BDI și a prezentat peste 40 studii și
comunicări la manifestări academice (conferințe, simpozioane, sesiuni naționale și
internaționale etc.), care au evidențiat în mod argumentat şi documentat relevanţa şi
originalitatea contribuţiilor sale personale în domeniul filologiei. Lucrările sale au fost citate
în baze de date prestigioase: (EBSCO, URIH, Fabula, Scipio, Professional Proquest Central,
Proquest Research Library, ProQuest 5000 International, Proquest Central K12, Gale
Cengage Learning, Index Copernicus, Georgetown University Library, DOAJ, Georgetown
University Library, Journal Seek, worldcat.org., sciverse.com, ceeol.com, linguistlist.org,
indexcopernicus.com, Scielo, Redalyc ). În anul universitar 2000-2001 a obținut o bursă
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Fulbright de predare şi cercetare la Boston College, SUA, fiind invitat să susțină conferințe în
cadrul Programului Fulbright: “Immigration and Migration Past, Present and Future”,
Washington (martie, 2000 ), la Centrul Cultural Român din New York (martie 2001) şi la
California State University (mai 2001). A predat cursuri de specialitate în cadrul programului
Erasmus (Torino, Lisabona, Barcelona). Între 1990 și 2017 a obținut mai multe burse de
cercetare în domeniul literaturii engleze și americane, cât și a traducerii literare, dintre care se
menționează: 1992 (Nov.-Dec.) Institute for Applied Language Studies, University of
Edinburgh, Scotland; 1994 (Sept-.Oct.) - Institute J.F. Kennedy for North American Studies,
Berlin, Germany; 1997 (April-May), British Centre for Literary Translation, University East
Anglia, Norwich; 1998, (July-Aug. ) Literary Translation Centre of Senneffe, Belgium; 1999
(Nov.), Tyrone Guthrie Centre, Annaghmakerrig, Ireland; 2001-2002 - Visiting Fulbright
Scholar at Boston College, USA. A fost membru în 18 proiecte de cercetare care se înscriu în
aria dialogului interacademic, a preocupărilor de eficientizare şi creştere a performanţei în
învăţământul filologic superior, atât pe linie didactică și de cercetare cât și în direcție
culturală. Este redactor asociat al revistei RAMURI din Craiova din 1992 și membru în
prestigioase organizații profesionale: Romanian Fulbright Alumni Association (RFAA), RAAS - Romanian Association for American Studies, ESSE-European Society for the Study
of English, Uniunea Scriitorilor din România, Asociația de Literatură Generală și Comparată
din România.(ALGCR).
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