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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) 
 
Legislatia privind reforma agrara din 1921 - "unitati de masura" identice sau diferite pentru 
provinciile Romaniei?, STUDIA UNIVERSITATIS "PETRU MAIOR" SERIES HISTORIA, 
Categ. CNCSIS B+, IV, 2005, P.131 – 142. 
 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
 
Problema învăţământului minorităţii maghiare în dezbaterile parlamentare din România interbelică, In: 
Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX, vol. IV., Sibiu, 2009, 109-131. 
 
Organizaţiile politice ale minorităţilor din România interbelică – colaborare sau concurenţă? Studiu de 
caz: minorităţile maghiară, germană şi evreiască, in Orizont XXI, anul I., nr. 4/2006, p. 32-38. 
 
Incidente sângeroase la alegerile parlamentare din 1928 la secţia de votare din com. Olteni (jud. Trei-
Scaune), In: Acta Siculica 2008 (A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve), Sepsiszentgyörgy-Sfîntu 
Gheorghe, 2008, 419 – 427. 
 
A „kultúrzóna” – szükség vagy politikai cél? Gondolatok a két világháború közötti román tanügyi 
törvények kapcsán, In: Acta Siculica 2009 (A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve), Sepsiszentgyörgy-
Sfîntu Gheorghe, 2009, 525-533. 
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Zona culturală – necesitate s-au scop politic ? Consideraţii asupra legislaţiei române privind 
învăţământul în perioada interbelică, In : Anuarul Şcolii Doctorale “Istorie. Civilizaţie. Cultură”, Editor 
Toader Nicoară, Presa Universitară Clujeană, Cluj – Napoca, 2005, p. 429 – 435. 
 
Oberding József György, In : Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából [Din trecutul gândirii 
economice maghiare transilvănene], vol. II., Editor Somai József, Editat de Romániai Magyar 
Közgazdász Társaság [Societatea Economiştilor Maghiari din România], Editura Tipoholding Rt., 
Kolozsvár [Cluj-Napoca], 2005, p. 269 – 283. 
 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
 
- 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
 
Partidul Maghiar şi problema minorităţii maghiare în Parlamentul României în perioada interbelică, 
Editura Argonaut, Cluj-Napoca,  2008, 340 pagini, ISBN 978-973-109-198-3. 
 
A történelemtanítás módszertana [Metodica predării istoriei], Editura Accent, Cluj-Napoca, 2005, 108 
pagini, ISBN 973-8445-87-6. 
 
A koreai háború a romániai magyar kommunista sajtópropaganda tükrében [Războiul coreean în 
oglinda presei comuniste maghiare din România], Editura Accent, Cluj-Napoca,  2005, 110 pagini, 
ISBN 973-8445-88-4. 
 
A történelemtanítás didaktikája [Didactica istoriei], Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2009, 116 pagini, 
ISBN 978-973-109-188-4. 
 
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) 
 
-
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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)    -  22 
-  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) 
 
2009.03.16. – 2009.04.15. – CEEPUS II - activitate didactică şi de cercetare la Universitatea Catolică 

Pazmany Peter din Piliscsaba şi Arhivele Naţionale ale Ungariei, Ungaria. 

2006.12.01. – 2006.12.30. – CEEPUS II - activitate didactică şi de cercetare la Universitatea Catolică 

Pazmany Peter din Piliscsaba şi Arhivele Naţionale ale Ungariei, Ungaria. 

 
 
10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 
 
- 
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11. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi 
valoarea) 
 
Director Grant international COMENIUS, AQUEDUCT project, 502572-LLP-1-2009-1-BE-
COMENIUS-CMP, 22.330 EURO (91.550 RON). 
 
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 
 
 
Membru al Institutului de Studii Internaţionale din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. 
 
 
15. Conferinţe  invitate internaţionale  
 
 

Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX, ediţia a III-a – Sibiu, 2009.11.12-14 – 

conferinţă internaţională, organizator Universitatea Lucian Blaga Sibiu – titlul prelegerii: Problema 

învăţământului minorităţii maghiare în dezbaterile parlamentare din România interbelică  

 

Tudomány és kultúra az Osztrák-Magyar Monarchiában [Ştiinţă şi cultură în Monarhia Austro-Ungară]– 

Pinkafeld-Wien, Ausztria, 2008.07.09. – 2008.07.16. – conferinţă internaţională, organizator Collegium 

Hungaricum, titlul prelegerii: A Nagyenyedi Bethlen Gábor  Kollégium története az Osztrák-Magyar 

Monarchia idején [Istoria Colegiului Bethlen Gabor în timpul Monarhiei Austro-Ungare] 

 

Healing of Memories – Oradea-Biharkeresztes, 2008.04.07. – 2008.04.09. – conferinţă internaţională, 

organizator Healing of Memories, Bridge between Churches, Cultures and Religions, Reconciliation in 

South East Europe, titlul prelegerii: A romániai magyar kisebbség története [Istoria minorităţii maghiare 

din România] 

 

1956. Începutul sfârşitului. – Cluj-Napoca, 2006.10.23. – 2006.10.24. – conferinţă internaţională, 

organizator Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, titlul prelegerii: Un caz de revoltă în Armata 

Populară Română: procesul Teodor Mărgineanu.  

 
2009.03.16. – 2009.04.15. – profesor invitat pentru activitate didactică şi de cercetare la Universitatea 

Catolică Pazmany Peter din Budapesta-Piliscsaba, Ungaria în cadrul programului CEEPUS II. 

 

2006.12.01. – 2006.12.30. – profesor invitat pentru activitate didactică şi de cercetare la Universitatea 

Catolică Pazmany Peter din Budapesta-Piliscsaba, Ungaria în cadrul programului CEEPUS II. 
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16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 

 

Conferinţa Internaţională 1956. Începutul sfârşitului. Revoltă şi rezistenţă anticomunistă în Europa 

Centrală şi de Est, Cluj-Napoca, 23-24.11.2006, organizator Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca. 
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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.) 

 
 Cea mai importantă realizare ştiinţifică din ultimii cinci ani este susţinerea şi publicarea tezei de 

doctorat. Tema cercetării a fost problema minorităţii maghiare în Parlamentul României în perioada 

interbelică, o problemă larg-dezbătută de istoriografia română şi maghiară, dar care a dus lipsă de studii şi 

cărţi care să trateze problema analizând simultan documente din arhivele ungare şi române. Atât ceea ce 

priveşte Partidul Maghiar, cât şi ceea ce priveşte problema minorităţii maghiare în Parlamentul României 

în perioada interbelică, în istoriografia română este singura monografie. În anexe conţine lista luărilor de 

cuvânt al parlamentarilor Partidului Maghiar, fiind de real ajutor celor care vor să cerceteze această 

problemă. 

 
 

 

 

 

Data:        Semnătura: 

11.03.2010 

 

 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 
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