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Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009 
 
Nume,  prenume, grad did.  Kovacs Ildiko, asistent drd. 
Facultatea, Catedra Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Catedra de 

Economie Politică 
Domeniul ştiinţific Economie şi afaceri internaţionale 
Adresa paginii web personale - 
Adresa e-mail ildiko.kovacs@econ.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) 
 
Kovács Ildikó, Juhász Jácint, Kovács Imola, A Petrom Rt értékének kiszámítása az SHV 
koncepció alapján (Calcularea valorii societăţii Petrom SA pe baza concepţiei SHV), Forumul 
Economic, Categ CNCSIS B+, 2, 2008, p. 13 – 24 
 
Kovács Ildikó, Kovács Imola, Karádi Katalin, A lakáspiac szerepe a monetáris transzmisszióban 
– Románia esete (Rolul pieţei imobiliare în transimisa monetară – cazul României) , Forumul 
Economic, Categ CNCSIS B+, 8, 2008, p. 5 – 22 
 
Kovács Ildikó, Kovács Imola, Rolul pieţei imobiliare în formarea crizei economice din România, 
Criza financiară şi economică (cauze, efecte, soluţii), Alma Mater, Editor: Prof. univ. dr. 
Gheorghe Ciobanu, 2009, p. 62-69 
 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
 
7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale 
 
8. Brevete internaţionale 
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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 

 
Kovács Ildikó, A Petrom Rt értékének kiszámítása az SHV koncepció alapján (Calcularea valorii 
SC Petrom SA pe baza concepţiei Shareholder Value), Conferinţa Ştiinţifică Studenţească din 
Transilvania, Ediţia a X-a, 26-27 mai 2007, Premiul I 
 
Kovács Ildikó, Karádi Katalin, A románia koolajszektor iparági elemzése (Analiza sectorului 
petrolier din România), Conferinţa Studenţească de Ştiinţe Economice, Cluj Napoca, 2005, 
Premiul I 
 
5. Studenţi naţionali  atraşi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute) : 3 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) : 0 
-  Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) : 0 
-  Post-doctoranzi (lista nominală) : 0 
            
6. Studenţi internaţionali  atraţi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licenta (număr lucrări susţinute) : 0 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) : 0 
-  Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) : 0 
-  Post-doctoranzi (lista nominală) : 0 
 
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 universităţi de prestigiu, cu titlu oficial 
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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 
 În perioada 2005-2007 am fost studentă a FSEGA, timp în care am participat la două 
conferinţe ştiinţifice, la ambele obţinând premiul întâi (Criteriul II, punctul 4). În timpul 
masteratului (anul universitar 2007/2008) am publicat 2 articole într-o revistă cotată CNCSIS B+ 
(Criteriul I, punctul 3). În anul 2009 am participat la conferinţa internaţională Criza financiară şi 
economică (cauze, efecte, soluţii), editor: Prof. univ. dr. Gheorghe Ciobanu. Din anul universitar 
2009/2010 sunt doctorandă cu frecvenţă a FSEGA, domeniul Economie şi afaceri internaţionale. 
 

 

 

 

 

Data: 12. 03. 2010      Semnătura: 

       Asist.univ.drd. Kovacs Ildiko 

Certific validitatea datelor prezentate     

Sef de catedră, 

 Ciobanu Gheorghe 
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