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Criteriul I – Output
1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI (cu menţionare factorului de impact în cazul
celor cotate)
1. „Prolegomena to Digital Communication Ethics”, în Journal For the Study of Religions and
Ideologies, nr. 13, Spring 2006, pp. 23-31, ISSN 1583-0039, Arts & Humanities, ISI databases
2. „Bernard Miège - Societatea cucerită de comunicare”, recenzie, în Journal for the Study of
Religions and Ideologies, nr. 9, Winter 2004, pp. 144-147, ISSN 1583-0039, Arts & Humanities,
ISI databases
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)
3. „Cyberkids – Lifestyles and Character”, în vol. Teenagers’ Actions and Interactions online,
(ed.Monica Barbovski, Maria Diaconescu), Editura Presa Universitară Clujeană, 2008, ClujNapoca, pp. 101–116, ISBN 978-973-610-807-5
4. „Percepţie şi tehnologie”, în vol. Studii benjaminiene, (ed. Lorin Ghiman), Editura Eikon, 2008,
Cluj-Napoca, pp. 5–27, ISBN 978-973-757-119-9
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
8. Membru in comitetul de redacţie la reviste BDI
9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează
şi valoarea)
1.

Summer School „Descrying the World in Physics”, Budapesta, Ungaria, 3-14 Iulie 2006

2.

“Religious Pluralism and Fundamentalism. Interdisciplinary Approaches of Religious Studies”,
2005-2008, SACRI, Cluj-Napoca şi Open Society Institute, Budapesta

10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea)
1.

membru în grantul SACRI „Future Leaders, Future Voters - How Can They Make a
Difference?”, 2004-2005
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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. director de proiect, grant CNCSIS TD 419/2008-2009, 11.760 lei
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

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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