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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) 
 
Sofică Aurelian, 2009, Age Discrimination in Human Resource Recruiting Process, în Studia Negotia, nr. 
8, pp. 95-102 
 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
 
Sofică Aurelian, 2007, The Perfect Age in Human Resource Recruiting. The Social Construction of Age 
Discrimination, în volumul Conferinţei Internaţionale “Competitiveness and European Integration”, Ed. 
Risoprint, pp. 120-134 
 
Sofică Aurelian, 2007, Hermeneutics of job recruiting messages. Techniques to enhance jobs 
attractiveness in the EU environment, în volumul Conferinţei Internaţionale "The Impact of FDI on 
Growth and Employment in the New EU Member States", Ed. Efes, 67-81. 
 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
 
Sofica Aurelian, 2008, Leadership, Ed. Alma Mater 
Dan C. Stegaroiu şi Aurelian Sofica, 2005, Cultura organizationala, Conflictul şi Schimbarea în 
organizaţie, capitole în Psihologie organizationala, Ed. Alma Mater. 
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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) 

Îndrumarea împreună cu titularul catedrei a peste 30 de studenţi anual. 
 
-  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.) 

 
Dezvoltarea în 2 ani a unui sistem coerent şi eficient de promovare a Facultăţii de Business în rândul 
liceelor din ţară prin 5 seturi de activităţi: 
 

1. Upgrade website facultate  
Întreg website-ul facultăţi a fost refăcut în 2008 în urma unui proces participativ, de echipă, în 
care au fost implicaţi profesorii şi studenţii facultăţii. A început totodată un proces de 
monitorizare a accesărilor şi de interpretare a acestor informaţii. În 2009 web site-ul a fost 
„upgradat”, iar în 2010 va începe crearea unei variante în limba engleză. 
Scop upgrade web: transformarea web site-ului din instrument de informare în instrument de 
marketing; simplificarea navigării; adaptatea mesajului la publicul ţintă. 
 

2. Lansare şi dezvoltare concurs „Be a leader!”  
Lansat în 2009 concursul a avut  32 participanţi din care 4 studenţi participanţi au devenit 
studenţii facultăţii. Pentru anul 2010 obiectivul este de 60 de elevi participanţi la competiţie şi 10 
dintre aceştia să devină studenţii facultăţii. Pentru un eseu de 2 pagini un elev poate primii un 
premiu de 1000 RON. Se punctează documentarea, creativitatea, caracterul pragmatic al lucrării, 
exprimarea, spiritul critic, etc.  
Scopul concursului: Testarea imaginii leadership-ului în administrarea afacerilor în rândul elevilor 
de liceu; „teasing” elevi de liceu şi popularizarea numelui facultăţii şi a sloganului la nivelul 
direcţiunii liceelor în vederea pregătirii terenului pentru întâlnirile de prezentare. 
 

3. Organizare de prezentări în cadrul liceelor 
În 2009 au avut loc 25 prezentări în cadrul liceelor din Transilvania. Pentru fiecare prezentare rata 
de răspuns (elevi înscrişi la Facultatea de Business ca urmare a prezentărilor – chestionar 
administrat la înscriere) a fost de 4-5 candidaţi pe prezentare. Pentru 2010 obiectivul este 100 de 
prezentări în licee şi creşterea ratei de răspuns la 6-7 candidaţi pe prezentare. 
Scopul prezentărilor: vânzarea directă a facultăţii în licee; cuplarea promovării facultăţii cu 
elemente de managementul carierei, consilierea profesională a elevilor şi încurajarea acestora să se 
informeze şi să ne viziteze (virtual sau la sediul facultăţii în cadrul „zilelor deschise”) 
 

4. Realizarea unui pachet de materiale de promovare  
Pachetul promoţional cuprinde: afişe, flururaşi, ghid student, prezentare PowerPoint. În realizarea 
materialelor de prezentare au fost implicaţi 20 de studenţi ai facultăţii.  
Scopul materialelor: susţinerea informaţiilor oferite în timpul prezentării; atingerea elevilor care 
nu au participat la prezentări şi oferirea informaţiilor esenţiale necesare candidaţilor.   
 

5. Seminarii demonstrative (Managementul carierei şi Puterea monedelor naţionale). În 2009 au 
participat aproximativ 50 elevi la 3 seminarii demonstrative dintre care 25 de elevi au devenit 
studenţii Facultăţii de Business. Pentru anul 2010 obiectivul este atragerea a 70 de elevi la 
seminariile demonstrative, iar 40 dintre ei să devină studenţi ai facultăţii.  
Scopul seminariilor: prezentarea directă, în mediul real a serviciilor educaţionale oferite de 
facultate şi calibrarea aşteptărilor elevilor la nivelul academic oferit.  
 
 
Data:        Semnătura: 

 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 
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