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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)

- Tita Paul Sorin, La comunicación didáctica y el discurso profesional en la enseñanza de
idiomas extranjeros , LINGUA A. Lingvistica , Cluj-Napoca , 2008, P.203-208
- Tita Paul Sorin, El desafío del multiculturalismo y las dificultades de integración de los niños
y jóvenes que pertenecen a las minorías étnicas , LINGUA B. Cultura si civilizatie , Cluj-Napoca
, 2008, P.101-112
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)

- Tita Paul Sorin, Más allá del amor. Una nueva perspectiva sobre un famosísimo soneto de
Quevedo, Lingua, Cluj-Napoca, 2006, P.173-179
- Tita Paul Sorin, studiu, La simulación global y el español de los negocios, Intercultural
Dimensions in Foreign Language Teaching, Editura Fundatiei pentru Studii Europene , ClujNapoca , Editor: Felicia-Delia Marga, 2009, P. 99-104
- Oltean Stefan, Pop Liana, Mihaescu Manuela, Cotrau Diana Roxana, Marga Felicia Delia,
Tita Paul Sorin, Velica Roxana Ioana, Gal Noemi, Content and Language Integrated Learinig
at Babes-Bolyai University: Attitudes, representations, and practices, Consortium Meeting,
DYLAN project, http://www.dylan-project.org/Dylan_en/home/home.php, Editor: Anne-Claude
Berthoud, 2008, P. 1-18

5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate
- Paul Sorin, carte, El Postrer Día. El tema de la muerte en la poesía barroca española,

RISOPRINT , CLUJ-NAPOCA, 2005, P. 82
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)
-
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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
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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:

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
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