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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)
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)
Kölcsönösen alkotmányozott létmódok és létlehetőségek [Posibilităţi şi modalităţi interconectate ale
fiinţei](Recenzió: Király V. István - KÉRDÉS-PONTOK a történelemhez, a halálhoz és a szabadsághoz)
[Recenzie: Király V. István – Întrebări despre istorie, moarte şi libertate]. Magyar Tudomány, 170. évf. 4.
sz. / 2009.
Posztkommunista nacionalizmus mint deviáns emlékezet. [Naţionalism postcomunist ca memorie
deviantă] In. Az interkulturalitás – interdiszciplináris megközelítésben. Alkalmazott filozófiai kutatások
(szerk. Veress Károly) [Interculturalitatea – analiză interdisciplinară. Cercetări de filosofie aplicată.
(editor: Veress Károly]. Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2008. 147-157.
Variations on the Care of the Soul. A Model for a Philosophical Life. [Variaţii ale îngrijirii sufletului. Un
model de viaţă filosofică] Philobiblon, vol. XIII, 2008. 151-165.
Alkalmazott filozófia kezdőknek és hala(n)dóknak. [Filosofie aplicată pentru începători şi muritori]
(Recenzió: Király V. István – Halandóan lakozik szabadságában az ember) [Recenzie: Király V. István –
Muritor locuieşte omul în libertatea lui]. Magyar Tudomány, 169. évf. 6. Sz. / 2008.
Recenzió: Király V. István – Halandóan lakozik szabadságában az ember [Recenzie: Király V. István –
Muritor locuieşte omul în libertatea lui]. BUKSZ, 2008 tavasz.

A közöttiség ontológiai, fenomenológiai és hermeneutikai problémája. [Problema ontologică,
fenomenologică şi hermeneutică a intervalului] In: A határok átjárhatóságáról (szerk. Veress Károly, Gál
László) [Despe trecerea hotarelor (editori: Veress Károly, Gál László)], Presa Universitară Clujeană, 2006.
The Chances of an Open Metaphysics. A Dialogue With Jan Patocka. [Şansele unei metafizici deschise.
Dialog cu Jan Patocka] Philobiblon, vol. X.-XI., 2005-2006. 200-230.
„Kellék ez csak, pajtás!”. [“E doar o unealtă, prietene!”] Korunk, Február, 2006 . 123-124.
Dr. Gál László, Lippai Cecília: A magyar anyanyelvű diákok idegen nyelvismeretének logikai felmérése
[Aproximarea logică a cunoştinţelor de limbă străină a studenţilor maghiari]. Erdélyi Pszichológiai Szemle
, Jún. 2005, VI/2. 131-161.
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)

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
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8. Membru in comitetul de redacţie la reviste BDI
9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează
şi valoarea)
RESPECT Research Project (Proiectul RESPECT - Proiect internaţional de cercetare), Finanţat de EU,
European Commission’s Seventh Framework Programme (SSH-2009-3.3.1), Grant No. 244549,
coordinator: Institute for Advanced Study, Pavia, perioada: 01.12.2009-31.12.2011, valoarea totală:
1,341,533.00 €. http://www.areaclienti.net-evolution.com/respect/index.php
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; Finanţare: Fundaţia Szülőföld Alap, Budapesta.
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

Ceu International Philosophy Graduate Conference, Budapesta, 2009/2010.

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: 14.03.2010

Semnătura:

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
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