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Dosar individual 

 
Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009 
 
Nume,  prenume, grad did.  PODARU ADRIAN-AUREL, ASIST. UNIV. DRD. 
Facultatea, Catedra Teologie Ortodoxă, Pastorală  
Domeniul ştiinţific Teologie 
Adresa paginii web personale  
Adresa e-mail apodaru2000@yahoo.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) 
 
1. „Biserică şi Stat la Sf. Ioan Gură de Aur”, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia 
Orthodoxa, anul LII (2007), nr. 1, pp. 201-218. 
 
2. „Sfântul Augustin şi ştiinţa timpului său” în Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Bioethica, 
Anul LII (2007), nr. 2, pp. 101-113.  
 
3. „Iisus Hristos, Fiul, Cuvântul şi Înţelepciunea Tatălui şi raţionalitatea creaţiei la Sf. Atanasie 
cel Mare. Argumentatio rationalis”, în volumul colectiv Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu şi 
Mântuitorul lumii, după Sfântul Atanasie cel Mare, volum coordonat de Pr. Prof. Univ. Dr. Valer 
Bel, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2007, pp. 159-185.  
 
4. „Mişcarea Ecumenică. De la Edinburgh (1910) la Amsterdam (1948)”, în Ioan-Vasile Leb 
(coordonator), Ortodoxie şi Ecumenism, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2008, pp. 11-41.  
 
5. „Semnificaţiile Sfintei Cruci în predicile din Vinerea Mare ale Sf. Ioan Gură de Aur”, în 
Crucea – semn, simbol şi putere, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2008.  
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6. „Puncte comune şi puncte diferite în concepţia privitoare la relaţia Biserică şi Stat la Fericitul 
Augustin şi la Sfântul Ioan Gură de Aur”, în  Un neobosit slujitor al Bisericii: Preasfinţitul 
Episcop-Vicar Vasile Someşanul”, volum omagial, coordonatori Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Chirilă 
şi Conf. Univ. Dr. Cristian Bârsu, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2008, pp. 239-254.  
 
 
 
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) 

 2



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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