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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) 
 
Hungarian – Romanian Bilingualism  

2009 STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI, PHILOLOGIA, LIV, 4, p. 93-116 
Revistă cotată B 
 

Az anyanyelv és az idegen nyelv használata a közösségben (Folosirea limbii materne şi a limbii străine în 
comunitate)  

2005 Kellék, nr. 26, p.109-122, cotată de European Science Foundation  
ISSN 1453-7400 
 

A magyar anyanyelvű diákok idegen nyelvismeretének logikai felmérése (Aproximarea  logică a 
competenţei lingvistice într-o limbă străină a studenţilor maghiari) 

2005, Erdélyi Pszichológiai Szemle, vol.VI, nr. 2, 131-161, ISSN  1454-
797, Revistă  cotată B+ 

 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
 
„Az európai egység alapja az európai filozófia” mondat (Propoziţia „Fundamentul filosofiei europene 
filosofia europeană”) 
  2009 in Egyed Péter (szerk.) Europaiság és filozófia, Pro Philosophia Kiadó, 

Kolozsvár, 237-245, ISBN 978-606-8074-00-9 
 
A magyar anyanyelű diákok kétnyelvűségének változatai Erdélyben (Varietăţi ale bilingvismului 
studenţilor maghari în Transilvania) 

2008 in Veress Károly (szerk.) Az interkulturalitás – interdiszciplináris megközelítésben 
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(Alkalmazott filizófia kutatások), Egyetemi műhely Kiadó, Bolyai Társaság, Kolozsvár, 
249-268, ISBN 978-973-88620-6-7 

 
 A magyar anyanyelvű diákok kétnyelvűségének változatai Erdélyben (Bilingvismul  studenţior 
maghiari din Transilvania)  

2008 in Bodó Barna (ed.) Kissebségben, közösségben (Balázs Sándor nyolcvanadik  
 születésnapjára), Ed. Tempus, Timişoara, p. 179-199, ISBN 978-973-1958-03-3 
  
Böhm Károly intenzionális logikája (Logica intensională a lui Böhm Károly) 
  2008 in Böhm Károly Logika (Logică), Publischer Foundation „Strichting   
 Mikes International”, The Hague, Holland, (volum îngrijit, prefaţă şi note de Gál   
 László)  ISSN 15750-0070, ISBN 978-90-8501-123-1    
 http://www.federatio.org/mi_bibl/Bohm Karoly_Logika.pdf 
 

Anyanyelv és idegen nyelv használata a közösségben (Folosirea limbii materne şi a limbii   
 străine în comunitate) 
  2007 in Demeter M. Attila (szerk.) Egyén, állam, közösség, Pro Philosophia   
 Kiadó, Kolozsvár, 234-259, ISBN 978-973-87781-4-6 
 

Laszló Gál, Denizia Gál: Multiculturalism: a Conceptual Analysis 
2006 in Sandu Frunză, Michael S. Jones (eds.) Education an Cultural Diversity, 
Editura Provopress, Cluj-Napoca, ISBN 973-87225-5-1, 204-208 
 

Gál László, Péntek Imre: A magyar anyanyelvű diákok kétnyelvűségének felmérése    
 Erdélyben  

2006 In Veress Károly, Gál László (ed.) 2006 A határok átjárhatóságáról (Despre 
permeabilitatea granţelor), Editura  Presa Universitară Clujeană, Cluj, ISBN 
973-610-450-8, pp. 167-204 

 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
 
GÁL László 
  2009 A kijelentések logikája (Logica propoziţiilor) Kolozsvár, Egyetemi Műhely 

Kiadó, 160 p., ISBN 978-973-88869-2-6   
 
GÁL Laszló 

2007 Hagyományos logika (Logică tradiţională). Kolozsvár, Egyetemi Műhely 
Kiadó, 120 p., ISBN 978-973-87783-2-0 

 
7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale 
 
Böhm Károly  

2008 Logika (Logică), Publischer Foundation „Strichting Mikes International”, 
The Hague, Holland, (volum îngrijit, prefaţă şi note de Gál László)  ISSN 15750-
0070, ISBN  978-90-8501-123-1, http://www.federatio.org/mi_bibl/Bohm 
Karoly_Logika.pdf  

  
Veress Károly, Gál László (ed.)  

2006 A határok átjárhatóságáról (Despre permeabilitatea granţelor), Editura  
Presa Universitară Clujeană, Cluj, ISBN 973-610-450-8, 367 p. 

 
Simion Mehedinţi 

2006 Politica de vorbe, (Ediţie îngrijită, selecţie, cuvînt înainte şi note de Gál 
László şi Gál Denizia) Editura Cartimpex, Cluj, ISBN 973-9414-83-4, 103 p. 
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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) 
 
Criteriul II – Prestigiu profesional 
 
1.  Citări ale articolelor ISI listate la Criteriul I 
 
2.  Alte citări ale lucrărilor listate mai sus 
 
Articolul Gál László in Alexandru Surdu, Dragoş Popescu (2006) Istoria logicii româneşti, Academia 
Română, Institutul de Filosofie şi Psihologie “Constantin Rădulescu-Motru”, Editura Tehnică, p. 698-700, 
ISBN 978-973-31-2283-8 
 
3. Citări în perioada 2005-2009 ale articolelor anterioare anului 2005 
 
Logic and Society, recenzia cărţii de Prof.dr. Aurel Codoban, in Journal of Studies of Religions and 
Ideologies, nr. 7, spring, 2004, p. 226-229, ISI 
 
4.  Distincţii,  premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale 
 
Diplomă de merit, pentru contribuţia la dezvoltarea Universităţii „Babeş-Bolyai”, nr. 20355/13.12.2005 
 
Diplomă pentru Inovaţie instituţională, pentru crearea de unităţi ce au ridicat competivitatea şi presitigiul 
Universităţii Babeş-Bolyai, nr. 20639/11.12.2006 
 
5. Studenţi naţionali  atraşi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute) 2 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) 1 
-  Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) 
-  Post-doctoranzi (lista nominală) 
 
- Începînd din 1999, în calitate de Director de studii al Învăţămîntului la distanţă, secţia Filosofie am 
menţinut instituţia pînă în prezent. În iulie 2009 am întocmit dosarul de acreditare definitivă a ei şi este 
trimis la ARACIS, urmînd să obţină acreditarea în 2010. În decursul celor 11 ani de existenţă în cadrul 
insituţei au absolvit aprox. 65 studenţi, aducînd un venit total de aprox.12.750 €. 
 
6. Studenţi internaţionali  atraţi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licenta (număr lucrări susţinute) 1 
-  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 
Kellék, revistă ERIH, cotată de European Science Foundation, membru în colectivul de redacţie de la 
început, 1994, actualmente nr. 37, ISSN 1453-7400 
 
Studia, series Philosophia, revistă BDI, CNSIS cotată B + 
 
Többlet, revista Societăţii maghiare de filosofie din Transilvania, vol. 1, nr. 3 
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9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează 
şi valoarea) 
9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională 
 
Interculturaliatea – o abordare filosofică şi interdisciplinară (Cercetări de hermeneutică şi de filosofie 
aplicată) - proiect de cercetare cu nr. 5287/2007, cod de înreg. RO129157-041; Perioada 2007-2008; 
Instituţia organizatoare: Departamentul de Filosofie–linia de studii maghiară în colaborare cu Societatea 
Bolyai; Director de proiect: prof. univ. dr. Veress Carol; Participanţi: cadre didactice, doctoranzi, 
masteranzii; Finanţare: Fundaţia Szülőföld Alap, Budapesta; Rezultate publicate: vol. de studii Veress 
Károly (ed.): Az interkulturalitás – interdiszciplináris megközelítésben. Editura Egyetemi Műhely, Bolyai 
Társaság–Kolozsvár, 2008. p. 330; ISBN 978-973-88620-6-7 
 
10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 
 
1 Language, Concepts, 

Communication 
International 
Workshop- 
grant 17/2008 
CNCSIS-
West 
University of 
Timisoara 

1700€ Keyspeaker 24-26 April 
2008 

 
11. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi 
valoarea) 
 
1 A magyar anyanyelvű 

diákok kétnyelvűségének 
logikai felmérése 
Erdélyben (Aproximarea 
logică a bilingvismului 
studenţilor maghiari 
ardeleni) 

Fundaţia 
Sapientia, 
Institul 
programelor 
de cercetare 

1200 € Gál László, 
director 
Membru: 
Dimény Zsuzsa 

Oct. 2004 – 
iulie 2005  

 

2 A kétnyelvűség 
változatai Erdélyben 
(Varietăţi ai 
bilingvismului în Ardeal) 

Fundaţia 
Sapientia, 
Institutul 
programelor 
de cercetare 

1200 € Gál László, 
director 
Membru: 
Péntek Imre 

Oct. 2005 – 
iulie 2006 

 

 
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 
 

Instituţia Funcţia Începînd cu 
Societatea maghiară de filosofie din Transilvania Membru fondator 2009 
Societatea română de filosofie Membru fondator 2008 
ARACIS membru 2007 
Academia maghiară de ştiinţe Membru al colegiului 

exterior 
2000 

Societatea maghiară de filosofie membru 2000 
Societatea muzeului ardelean membru 1998 
 
15. Conferinţe  invitate internaţionale 
  
Enciklopédia-utópiák, Universitatea Pécs, 4 decembrie 2009 
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16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 
 
Universitatea Babeş-Bolyai, Departamentul de Filosofie – linia maghiară Concept şi reprezentare, 
octombrie 2009, Cluj 
 

Universitatea Babeş-Bolyai, Departamentul de Filosofie – linia maghiară Fundamentul unităţii europene, 
filosofia europeană, Octombrie, 2007 Cluj 
 
Universitatea Babeş-Bolyai, Departamentul de Filosofie – linia maghiară Magyarul sótartó, románul 
csizmaszár, tótul ...Octombrie 2006 Cluj 

 

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.) 
 
În cadrul tezei mele de doctorat, susţinută în 1998 am elaborat o metodă de analiză a logicităţii. 

Metoda se inspira din logică, dar utiliza mijloace oferite de sociologie şi pragmatică. Datorită faptului că 
prin metoda de analiză respectivă devine comparabilă logicitatea înglobată în limbă, am extins utilizarea ei 
pentru studiul bilingvismului, şi actualmente la comparaţii ale limbilor europene. La aceasta lucrez în 
prezent. În acest sens în ultimii ani am publicat mai multe studii şi am prezentat mai multe lucrări la 
conferinţe şi workshopuri. 

Din 2008 mă preocupă elaborarea unor noi metode de analiză a argumentării folosind avantajele 
oferite de mijloacele multimedia. Am iniţiat în acest sens un laborator multimedia de argumentare, realizat 
în proporţie de 80%. Scopul acesteia elaborarea unor DVD-uri cu materialul adunat împreună cu studenţii 
şi masteranzii. În final vom elabora o carte electronică. 

Din 2009 a început totodată să mă preocupe problema raţionării, dar nu verbale sau scrise, ci cu 
imagini. Pregătesc un studiu în acest sens. 

 

Data:        Semnătura: 

13 martie 2010 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 

 


