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Criteriul I – Output 
 
1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI  (cu menţionare factorului de impact în cazul 
celor cotate) 
0 
 
2. Articole ştiinţifice  publicate în ISI proceedings 
0 
 
3. Articole ştiinţifice  indexate în BDI (din lista CNCSIS) 5 
 
1. Hanko-Nagy Alpar Csaba, A második világháború idején gyakorolt cenzúra Romániában és 
a Dél-Erdélyi Református Egyház, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Reformata 
Transylvanica, Cluj Napoca, 2009, P.83-89 
2. Hanko-Nagy Alpar Csaba, A dél-edélyi református közösségek helyzete 1940-44 között, 
Studia Universitatis Babes-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica, Cluj, 2009, P.124-145 
3. Hanko-Nagy Alpar Csaba, Reformátusok elleni atrocitások Romániában 1940–45. között. , 
Studia Universitatis Babes-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica , Cluj-Napoca , 2008, 
P.105-123 
4. Hanko-Nagy Alpar Csaba, A román kisebbségpolitika és az erdélyi reformátusok 1940 és 
1945 között. , Studia Universitatis Babes-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica, Cluj-
Napoca , 2007, P.59-77 
5. Hanko-Nagy Alpar Csaba, A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész megalakulása, 
Studia Universitatis Babes-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica, Cluj, 2006, P.185-210 
 
 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
4 
 
1. Hanko-Nagy Alpar Csaba, A dél-erdélyi református közösségek és a romániai ostromállapot-
törvények (1940–44), Református Szemle, Cluj-Napoca, 2009, P.340-361 
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2. Hanko-Nagy Alpar Csaba, Református sérelmek Romániában 1940–45 között, Református 
Szemle, Cluj, 2008, P.167-184 
3. Hanko-Nagy Alpar Csaba, Társadalom, egyházi és poltikai viszonyok 1940–45 között, 
Református Szemle, Cluj, 2008, P.54-75 
4. Hanko-Nagy Alpar Csaba, A Dél-Erdélyi Református Egyhazkerületi Rész működésének 
kezdetei (1940. szeptember-október), Református Szemle, Cluj, 2007, P.800-821 
 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
0 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
0 
 
7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale 
0 
 
8. Brevete internaţionale 
0 
 
9. Brevete naţionale 
0 
 
10. Impact tehnologic al brevetelor: resurse financiare extrabugetare atrase în relaţie cu 
economia 
0 
 
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 
0 
 
2.  Alte citări ale lucrărilor listate mai sus 
0 
 
3. Citări în perioada 2005-2009 ale articolelor anterioare anului 2005 
0 
 
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) 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 
            
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 
 
Redactor coordonator al revistei Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica 
 
9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează 
şi valoarea) 
0 
10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 
4 
 
1. Structura si patrimoniu bisericesc în mediul multicultural al Protopopiatului Târnavelor (sec. XVII–
XVIII.) 2007–2010, finanţator: CNCSIS II, valoare: 192932 RON 
2. Structuri bisericesti vest-europene în trei dioceze ale Bisericii Reformate din Transilvania în baza 
protocoalelor vizitelor protopopiale din sec. XVIII. 2005–2007, finanţator: CNCSIS, valoare: 38535 RON 
3. Structuri bisericesti protestante Vesteuropene în Biserica Reformata din Transilvania, în special în zona 
multiculturala a protopopiatului Hunedoara-Zarand în prisma protocoalelor vizitatiilor protopopiale 
 2002–2004, finanţator: CNCSIS, valoare:  18800 RON. 
4. Structuri bisericeşti vesteuropene în trei dioceze reformate din Transilvania în baza protocoalelor 
protopopiale şi a sinodurilor parţiale din secolul 17–18. Grant al Academiei Române, avizat favorabil 
2005 
 
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) 1 
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1. Hanko-Nagy Alpar Csaba, Istoria Eparhiei Reformate din Transilvania de Sud în perioada 
1940–45, proiect national , CNCSIS, ISTORIA BISERICII, 2007 - 2008, 17797 RON – director 
proiect 
 
 
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 

 4



 5

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.) 

 
1. Practica profesională la specializarea Teologie Reformată Didactică 
Începând cu anul universitar 2009/2010 la toţi anii de studiu ale specializării de licenţă Teologie 
Reformată Didactică s-a introdus în planul de învăţământ disciplina Practica profesională. În cadrul 
acestei discipline studenţii abordează teme legate de  autodezvoltare profesională. Aspectul inovativ al 
proiectului constă în relaţia nouă student-profesor, unde profesorul are rolul de tutore, care în primul 
rând ajută studentul în restructurarea cunoştinţelor şi abilităţilor existente. La baza lansării acestui 
proiect a stat o experienţa anterioară, fiindcă în urma colaborării cu Facultatea Reformată din Zwolle 
(Gereformeerde Hogescool), începând din 2001 pentru studenţii care urmau să participe la practica 
pedagogică, organizăm în mod facultativ o săptămână de „educaţie integrată”.  
În cadrul disciplinei anul I participă la seminarii cu caracter de workshop pe temaconştientizarea 
aspectelor de bază a profesiei, probleme vocaţionale, competenţe personale şi profesionale de bază. 
Anul II. le dezvoltă în detaliu diferite competenţe vitale în activitatea de profesor de religie, iar anul 
trei participă la stagii de pregătire finalizate cu lecţii demonstrative în şcoli (o temă pregătită în două 
săptămâni). Fiecare temă abordată este prezentată în module de 2 săptămâni (3 ore / săptămână), 
materialul de suport este elaborat şi pus la dispoziţia studenţilor pentru fiecare modul, iar pregătirea 
teoretică este completată cu 2 ore de practică în instituţiile cu care Facultatea întocmeşte convenţii de 
practică.  
Acest proiect este proiectat şi realizat de 3 cadre didactice de la Facultatea noastră: Püsök Sarolta,  
Gorbai Gabriella,  Hankó-Nagy Alpár. 
2. Teză de doctorat: Istora eparhiei reformate din Transilvania de Sud în perioada 1940–45. 
Teza şi-a propus prezentarea istoriei bisericii reformate din Transilvania într-o perioadă specială şi o 
situaţie specială. Eparhia Reformată din Transilvania de Sud nu a fost o organizare bisericească 
tradiţională, ci s-a născut din conjunctura istorică datorată Arbitrajului de la Viena. Prin scindarea 
Transilvaniei cca. 200 000 enoriaşi reformaţi au rămas de la o zi la alta fără centru, episcopie, teologie 
etc. Organizarea conducerii acestei părţi a bisericii s-a realizat printr-un efort remarcabil la Aiud, unde 
Consiliul Dirigent Provizoriu al bisericii şi-a desfăşurat activitatea în perioada războiului. Odată cu 
reunirea Transilvaniei şi această organizare bisericească a dispărut, dar arhiva ei, păstrată în Arhiva 
Centrală a Eparhiei Reformate din Ardeal în Cluj este mărturia vie a luptei pentru supravieţuire a 
reformaţilor din România guvernului Antonescu, într-un mediu cât se poate de ostil. Pentru realizarea 
tezei am consultat peste 10 ml materiale arhivistice (5 în arhiva bisericii şi 5 în arhivele naţionale ale 
României şi Ungariei) şi munca de peste 5 ani s-a concretizat într-o lucrare de 500 pagini. Aceasta 
descrie circumstanţele înfiinţării eparhiei, activitatea de conducere a episcopiei, consilierilor, a 
diecezelor, activitatea educaţională, istoria Academiei Teologice de la Aiud, şi în final actele 
discriminatorii ale guvernului şi instituţiilor publice (poliţie, primari, siguranţă, tribunalul militar etc.) 
faţă de enoriaşii şi preoţii reformaţi din Transilvania de Sud. Disertaţia se va publica integral la finele 
anului 2010. 

 
 

 

 

 

Data: 

19. 03. 2010.        Semnătura: 

         Hankó-Nagy Alpár 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 
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