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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)
1) Studiul “Haos şi determinism: predicţie şi anticipare. O distincţie conceptuală epistemologică

(II.)” – în STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI, PHILOSOPHIA, L, 1 / 2005, pp. 83-102 [20
pagini]
2) Studiul ”The fractal dimension as intuition of the morphological dimension [Dimension of the
forms (shapes)] ”– în vol. LOGOS ARCHITEKTON – Journal of Logic and Philosophy of Science,
(ed. V. Drăghici), Cluj University Press, 2007, pp. 139-166 [28 pagini] (BDI: CEEOL)
3) Studiul ”A well defined conceptual association -Case study”, - în vol. LOGOS ARCHITEKTON –
Journal of Logic and Philosophy of Science, Vol. 2 No.2 Autumn-Winter 2008, (ed. V. Drăghici),
Cluj University Press, 2008, pp. 127-148 [22 pagini] (BDI: CEEOL)
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)
1) Studiul ”O perspectivă critică asupra simetriei explicaţie-predicţie la Karl R. Popper” - în vol.
FILOSOFIA LUI KARL POPPER-analize şi interpretări (ed. D. Stoianovici, G. Flonta, C. Stoenescu),
Editura Pelican, Giurgiu, 2007, pp. 67-83 [17 pagini]
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) - 12
Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) - 6
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
-STUDIA UNIVERSITATIS PHILOSOPHIA - ISSN 2065 - 9407

9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează
şi valoarea)
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

COLOCVIUL

INTERNAŢIONAL

[SIMPOZION

OMAGIAL

– 100

“FILOSOFIA

LUI

QUINE

ÎN RETROSPECTIVĂ ŞI ÎN PERSPECTIVĂ”

DE ANI DE LA NAŞTEREA LUI

QUINE], Facultatea de Filosofie a

Universităţii Bucureşti, 8-9 noiembrie 2008, Bucureşti (participare cu conferința: Analiticitate,
sinonimie şi substituţie lingvistică. Un studiu de caz matematic.)
2

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ ”Darwin, evoluţia speciilor şi gândirea evoluţionistă”, Facultatea
de Filosofie și Facultatea de Biologie a Universităţii Bucureşti, 20-22 noiembrie 2009, Bucureşti
(participare cu conferința: Evoluţionism şi predictibilitate)

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.)
Studiul ”A well defined conceptual association -Case study”, (în vol. LOGOS
ARCHITEKTON – Journal of Logic and Philosophy of Science, Vol. 2 No.2 Autumn-Winter 2008,
(ed. V. Drăghici), Cluj University Press, 2008, pp. 127-148 [22 pagini]), reprezintă o abordare
interdisciplinară: algebră abstractă\filosofie analitică. Este o reconfigurare conceptuală originală a
unor teme, precum Paradoxul lui Russell, și o deschidere spre clarificări filosofice conceptuale
venite dinspre capitole speciale ale matematicii. Există un interes pentru acest studiu prin
solicitările de clarificări și precizări suplimentare adresate autorului prin internet, de către cititori
din străinătate (India; SUA).
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