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Dosar individual 

 
Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009 
 
Nume,  prenume, grad did.  ALBU (COMANESCU) RADU BOGDAN, ASISTENT 
Facultatea, Catedra Studii Europene, catedra de Studii Europene 
Domeniul ştiinţific Istorie, ştiinţe politice 
Adresa paginii web personale http://euro.ubbcluj.ro/structura/catedre.php 
Adresa e-mail Comanesco.brancovan@gmail.com  
 
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) 
 
 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
 
Finalitatea Europei, EFES, Cluj-Napoca, decembrie 2005, editia 1, co-autor 
Actualitatea mesajului fondatorilor Uniunii Europene, EFES, Cluj-Napoca, mai 2006, co-autor 
Finalitatea Europei, EFES, Cluj-Napoca, octombrie 2007, editia 2, co-autor 
 
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 
 

mailto:staff@staff.ubbcluj.ro


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) 27 
-  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) 
 

CNCSIS, « Precursori romani ai integrarii europene din perspectiva reconstructiei modernitatii 
romanesti », 2007-2009 (120.000 RON) 

 
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  
 

“7 out of 27. Roumania’s evolution within the European Union. New perspectives”, organizata de 
Davos Colloquiums Project Roumania si Universitatea Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, 
17-18 ianuarie 2008 
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“7 out of 27. Roumania’s evolution within the European Union. Roumanian soft power”, 
organizata de Davos Colloquiums Project Roumania si Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 
26-27 martie 2009 
 
"Le Comité d'action pour les Etats-Unis d'Europe: méthode, action, influence", colocviu 
international Lausanne organizat de Fondation Jean Monnet pour l'Europe, 11-12 septembrie 2009 

 
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 
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III. Realizare remarcabilă 
Organizarea, începând din 2008, la Cluj-Napoca, a Colocviilor Davos, sub egida 

Forumului Economic Mondial (Geneva/Davos), reunind personalităţi din diplomaţie, mediile de 
afaceri, instituţiile de Stat, mediul academic, societatea civilă. În 2008 printre participanţi s-au 
numărat ES José Pablo GARCIA BERDOY, ambasador al Spaniei şi David NOONAN, secretar I 
al ambasadei al Irlandei,  prof. Andrei MARGA, prof. Mircea MANIU ; în 2009, ES Jaap WERNER 
(ambasador al Ţărilor de Jos), dl. Georg OBERREITER (ministru plenipotenţiar al Austriei, şef 
de misiune), dl. Nuno Filip LIMA LEITE (consilier economic şi comercial al ambasadei 
Portugaliei) –, reprezentanţi ai mediilor academice, reprezentanţi ai unor ONG-uri naţionale şi 
internaţionale, ai administraţiei locale, ai mass-mediei şi ai mediilor de afaceri (EnergoBit, 
Jolidon, Brinel, Centrul de Afaceri Transilvania, Crestcom International). În 2010 este 
programată o a treia ediţie. 
 
 

 

 

 

 

Data: 10 martie 2010      Semnătura: 

 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 

 


	                                UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

