
 

 

 
                                               ROMÂNIA 

                                UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI 
CLUJ-NAPOCA 

Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca 
         Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 

    Fax: 40 - 264 - 59.19.06 
E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro 

 
RECTORATUL 

Universitatea Babeş-Bolyai 
Competiţia Excelenţei  2010 

 
Dosar individual 

 
Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009 
 
Nume,  prenume, grad did.  SCHMIDT DÁNIEL, DRD. 
Facultatea, Catedra Istorie şi Filosofie, Catedra de Filosofie Sistematică, Sc. doctorală 

Comunicare şi cultură 
Domeniul ştiinţific Filosofie / Ontologie, hermeneutică, Istoria filosofiei 
Adresa paginii web personale - 
Adresa e-mail daniel.dschmidt@gmail.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) 
 

István Fehér M.: Schelling – Humboldt, Idealismus and university, PHILOBIBLON, ISSN 1224-7448, 

2009, Cod CNCSIS: 638 B+/01.04.2008, EBSCO (Publishing Co.) / Academic Search Complete 

 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
 
a) Az interkulturalitás és a kultúra értelmezési lehetőségei a Karteziánus elmélkedések szerint 

(Interculturalitatea şi posibilităţile de interpretare a culturii după Meditaţii carteziene) In: Az 

interkulturalitás filozófiai problémái, Veress Károly (ed.), Editura Egyetemi Műhely. Societatea Bolyai. 

Cluj-Napoca. 2008. ISBN 978-973-88620-6-7 

b) Távolság és térbeliség a Lét és időben. (Distanţă şi spaţialitate în Fiinţa şi timp) In: A távolság 

antinómiái / ed.: Veress Károly. Cluj-Napoca. Egyetemi Műhely Kiadó. 2009. ISBN 978-973-88620-7-1 

 
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 
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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 
 
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) 
 
a) Structurile coapartenenţei (Cercetări de hermeneutică şi de filosofie aplicată) - proiect de cercetare cu 

nr. 2923/2/2009, cod de înreg. RO129157-055; Perioada 2009-2010; 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, masteranzi; Finanţare: 

Fundaţia Szülőföld Alap, Budapesta; Rezultate: în curs de derulare. 

 

b) Antinomii ale distanţării (Cercetări de hermeneutică şi de filosofie aplicată) - proiect de cercetare cu 

nr. 4694/1/2008, cod de înreg. RO129157-053; Perioada 2008-2009; 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.): A távolság 

antinómiái. Editura Egyetemi Műhely, Bolyai Társaság–Kolozsvár, 2009. p. 245; ISBN 978-973-88620-7-
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c) 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 

 

d) Colegiul Profesional Pro Philosophia din cadrul FUMC. Perioada octombrie 2007. - martie 

2008. Director de proiect: lect. dr. Demeter M. Attila. Instituţia organizatoare: Federaţia 

Universitară Maghiară din Cluj. Participanţi: masteranzi, studenţi. Finanţare: Federaţia 

Universitară Maghiară din Cluj. 

 
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  
 
A lehetőség képe és fogalma Nicolai Hartmann ontológiájában (Imaginea şi conceptul posibilităţii în 
ontologia lui Nicolai Hartmann). Conferinţa internaţională „Concept şi/sau  imagine” organizată in cadrul 
UBB-Cluj, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Filosofie – linia maghiara. Data: 17. octombrie 2009. 
 
Az idő és annak számítása. A világkonstituáló szubjektivitás tevékenysége és a világ ígylétének 
szükségszerűsége, Conferinţa internaţională „Problemele filosofice ale interculturalităţii”, Universitatea 
Babeş-Bolyai Facultatea de Istorie şi Filosofie, Catedra de Filosofie, secţia maghiară, 11. 11. 2006. Cluj-
Napoca. 
 
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 
 
„Concept şi/sau  imagine” - Conferinţa internaţională organizată in cadrul UBB-Cluj, Facultatea de Istorie 
şi Filosofie, Filosofie – linia maghiara. Funcţie: secretar. Data conferinţei: 17. octombrie 2009. 
 
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: 

         Schmidt Dániel 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 


