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Dosar individual  

 
Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009 
 
Nume,  prenume, grad did.  Zagan-Zelter, Sergiu-Eugen, asistent 
Facultatea, Catedra Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor,  

Catedra de Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri 
Domeniul ştiinţific UMANISTIC - Lingvisticǎ 
Adresa paginii web personale http://lingua.ubbcluj.ro 
Adresa e-mail sergiu.zagan@lingua.ubbcluj.ro 
 
Criteriul I – Output 
 
1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI  (cu menţionare factorului de impact în cazul 
celor cotate) 
2. Articole ştiinţifice  publicate în ISI proceedings 
 
3. Articole ştiinţifice  indexate în BDI (din lista CNCSIS) 
a. Zagan-Zelter Sergiu-Eugen, Zagan-Zelter Christine Diana, L'ellipse dans le discours 
professionnel, CEEOL, www.ceeol.com, Lingua, 2008, P.57-66 
b. Zagan-Zelter Sergiu-Eugen, L'ellipse culturelle - un defi pour le milieu professionnel, 
CEEOL, www.ceeol.com, Lingua B, 2009, P.87-96 
c. Zagan-Zelter Sergiu-Eugen, Realise et non realise dans l'imparfait , CEEOL , 
www.ceeol.com , Lingua A , 2009, P.15-22 
d. Lacurezeanu Ramona, Chis Alexandru, Nistor Razvan Liviu, Zagan-Zelter Sergiu-
Eugen, Vlad Miranda Petronella, The Future is Wireless in Romanian's Education? , SCOPUS, 
http://www.worldses.org/journals/economics/index.html , WSEAS TRANSACTIONS, Volume 
5, 2008 ISSN: 1109-9526 , 2008, P.449-458 
 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
a. Zagan-Zelter Sergiu-Eugen, L'ellipse et la recuperation de l'antecedent dans le discours, 
ANADISS, Categ CNCSIS C, Anadiss, nr. 5, 2008, P.119 - 132 
b. Zagan-Zelter Sergiu-Eugen, Le double sens du binome didacticite-media, ANADISS, Categ 
CNCSIS C, Anadiss, nr. 6, 2008, P.100 - 110 
c. Zagan-Zelter Sergiu-Eugen, L’ellipse dans quelques constructions infinitivales chez Tahar 
Ben Jelloun, DOCT-US, Suceava, 2009, P.151-154 
 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
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 Zagan-Zelter Sergiu-Eugen, studiu, Repere teoretice in studiul elipsei, Repere ale exegezei 
contemporane, ARGONAUT , CLUJ-NAPOCA, Editor: Gratian Cormos, 2008, P. 320-327 
7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale 
8. Brevete internaţionale 
9. Brevete naţionale 
10. Impact tehnologic al brevetelor: resurse financiare extrabugetare atrase în relaţie cu 
economia 
11.  Realizări artistice naţionale şi internaţionale  (Domeniul Arte) 
(Expoziţii, spectacole, concerte, publicaţii, filme, înregistrări) 
 
Criteriul II – Prestigiu profesional 
 
1.  Citări ale articolelor ISI listate la Criteriul I 
2.  Alte citări ale lucrărilor listate mai sus 
3. Citări în perioada 2005-2009 ale articolelor anterioare anului 2005 
4.  Distincţii,  premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale 
5. Studenţi naţionali  atraşi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
-  Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute) 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) 
-  Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) 
-  Post-doctoranzi (lista nominală) 
 6. Studenţi internaţionali  atraţi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
-  Îndrumare lucrari de licenta (număr lucrări susţinute) 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) 
-  Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) 
-  Post-doctoranzi (lista nominală) 
7. Membru in comitetul de redacţie la reviste ISI 
8. Membru in comitetul de redacţie la reviste BDI 
9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează 
şi valoarea) 
10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 
11. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi 
valoarea) 
12.  Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 
13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial 
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial 
15. Conferinţe  invitate internaţionale  
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 
 

III. Realizare remarcabilă 
(Descrieţi într-o manieră  cât mai accesibilă (în maximum 1 pagină)  cea mai importantă 

realizare ştiinţifică/tehnică/artistică din ultimii 5 ani şi impactul acesteia.) 

 
 

Data:        Semnătura: 

       Asist. univ. dr. Sergiu Zagan Zelter  

Certific validitatea datelor prezentate 

Şef de catedră, 

Conf. univ. dr Delia Marga 
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