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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)
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)

Iudita Molnar, Întreprinderea zilelor noastre între alegere strategică şi izomorfism instituţional,
publicat în volumul Dezvoltare şi integrare în condiţiile tranziţiei, Editura Tribuna, Cluj-Napoca,
2005, pag.243-252
Iudita Molnar, Romania –Major Pre-Integration Risks, publicat în volumul The Impact of European
Integration of the National Economy, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2006, pag. 35-42

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
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)

22 lucrări susţinute în perioada 2005-2009
- 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.)
Susţinerea tezei de doctorat cu titlul „Dimensiunile managementului strategic în comportamentul
organizaţional” în anul 2009.
În teză am realizat o sistematizare a diferitelor şcoli şi orientări în domeniul teoriei
managementului strategic organizaţional şi am identificat ipotezele care furnizează fundamentul
teoretic al şcolilor studiate, reliefând valenţele, limitele şi riscurile pe care le incumbă adoptarea
ipotezelor diferitelor şcoli şi curente pentru practica dezvoltării strategiilor organizaţionale.
Lucrarea atestă condiţionarea tipurilor de transformări probabile prin care poate trece o
organizaţie de atributele procesului de creare-formare a strategiei organizaţionale precum şi
nevoia studierii conţinutului opţiunilor strategice în strânsă interdependenţă cu procesul de
dezvoltare a strategiei şi a contextului economic-tehnologic-social şi politic în care acesta are loc
printr-o cercetare empirică longitudinală efectuată pe o perioadă de 10 ani la o companie
producătoare de articole de robinetărie din România.
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