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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)  

• articol Comunitatea Roma, Studiu de caz Romania, Revista Korunk, Cluj-Napoca, 2006  

• Associations, professional organizations and regulation in Romanian media, 2007 

STUDIA UNIVERSITAS BABES-BOLYAI. EPHEMERIDES, nr. 2, 2007 articol 

CNCSIS  

• Romanian Media Aspects in a South-Eastern European Context - Focus on the Media 

NGO Sector, STUDIA UNIVERSITAS BABES-BOLYAI. EPHEMERIDES, articol 

CNCSIS, nr. 1, 2007 

 

4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 

mailto:staff@staff.ubbcluj.ro


• Romanian Media Aspects in a South-European Context, in volumul Trends in Romanian 

Media Literacy, coord. Elena Abrudan, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2008, p. 118 – 140   

• European Journalism – Pan-European Media Networks, in volumul Media 

Communication, coord. Elena Abrudan, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2009, p. 67 - 78 

 

5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 

Co-autor studiu cercetare Sustainability of Media Nonguvernamental Organizations in 

Southeastern Europe - proiect de cercetare. Finanţare Columbia University, New York, 2008.  

 

6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 

Co-autor al volumului - Diversitate şi reprezentare în televiziunile transmise prin sateliţii 

Europei; Editura Risoprint- Cluj-Napoca, 2009  

 

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)  

• Coordonator proiect: expozitie multimedia cu titlul Cluj-Napoca in Imagini organizat de 

catre Asociaţia Profesinoiştilor în Imagini Cluj / Muzeul de Arta Cluj / (2006) 

• expoziţii personale foto-video cu titlul Aspecte din Lumea Romilor din Romania la 

Festivalul de film din Aiud (2006-2007)  

• producător şi realizator a 10 reportaje TV despre Tradiţiile şi cultura Romilor din 

Romania – Proiectul Roma Culture TV -  proiect finanţat de Ambasada Olandei în 

Romania prin programul MATRA KAP (2006) 

• membru în Asociaţia Profesioniştilor in Imagine Cluj - Preşedinte; 

• realizare de reportaje TV si cursuri de management TV / in cadrul stagiului la NBC, New 

York – martie – aprilie, 2005. 

• membru în cadrul echipei internaţionale de cercetare a proiectului: Sustenabilitatea 

Organizatiilor Neguvernamentale din Sud Estul Europei, finanţat de USAID (coordonat 

de catre New York University) (2005 – 2007)  

• participare şi/sau prezentare unor lucrări la conferinţe naţionale şi internaţionale şi ateliere 

pe domeniul Media şi al Comunicarii: 2009 Bruxelles-Belgia şi Cluj-Romania; 2008: 

Bruxelles (Belgia), Paris şi Nantes (Franta), Cambridge(Marea Britanie), Cluj, Timişoara 
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şi Bucureşti (Romania); 2007: Nantes (Franta), Iaşi, Timişoara, Sibiu, Baia-Mare, Craiova 

şi Bucureşti ( Romania); 2006: New-York(USA); 2005: Sarajevo (Bosnia);  

• Expoziţiei personala de fotografie E Romenqo Than. Fotografiile au fost expuse la 

Budapesta, la Institutul Francez din Bucureşti la Muzeul de Arta al Transilvaniei, la Cluj, 

Zalău, Giurgiu şi Braşov.  

• Albumul colectiv de fotografie si expozitia foto Alter Image proiect finantat de Centrul de 

Resurse pentru Diversitate Etnoculturala, prin programul USAID. 

• Project manager al proiectului Holocaustul Romilor şi a Evreilor din Romania finanţat de 

către Fundaţia Pentru o Societate Deschisă.  

• autor a fotografii pentru coperţile unor cărţi din Romania şi din USA- Routledge 

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 

 

• New York University Certificate – atesta finalizarea programului de training in 

jurnalism desfasurat la New York University, 2005. 

• Diploma pentru Management Administrativ (Universitatea Babeş-Bolyai, 2009) 

• Diploma pentru UBB Radio Online: a fost desemnat drept Cel mai inovativ produs de 

informare din Transilvania, în cadrul Galei Multiplicatorilor de Informaţie 

Europeană din Transilvania de Nord, 2009, eveniment la care a  luat parte şi 

comisarul european pentru multilingvism, Leonard Orban. 

http://radio.ubbcluj.ro/ro/2009/05/ubb-radio-cel-mai-inovativ-produs-de-informare/  

• SWIM in the Digital World – proiect European desemnat ca Model de Buna Practica 

in cadrul Zilelor Franco-Romane ale Audiovizualului organizat de Ambasada 

Frantei din Romania, octombrie 2009; http://www.ambafrance-

ro.org/index.php/ro_RO/actualites/actualites-franco-roumaines/journees-franco-

roumaines-du-cinema-et-de-l-audiovisuel  

 

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) 
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-  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)   

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

valoarea) –  

Grant CNCSIS IDEI - Workshop Exploratoriu Interferenţe comunicaţionale în Jurnalism, 

Relatii publice şi Publicitate, 10-12 iulie 2008 (29750 RON). 

 

11. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi 

valoarea) 

Catedra de Jurnalism a fost partener in proiectele cu finantare PHARE, coordonate de Rares 

Beuran, derulate de catre Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi din Cluj (Ex-Soros).  

 

• Proiectul “Roma Media – profesionalizarea presei Roma din România cu focus pe 

legislaţie antidiscriminare” / Finanţare PHARE (39.650 EURO) 

• Proiectul „Chiar diferiţi – acelaşi sânge!” (Cluj, Bucureşti, Iaşi, Constanta, Timişoara si 

Craiova). Campanie media, Monitorizare media etc. Finanţare PHARE (93.650 EURO) 

• Coordonare pentru Romania - Sustenabilitatea Organizaţiilor  Nonguvernamentale din 

Sud Estul Europei - proiect de cercetare. Finanţare Columbia University, New York. 

(35,000$) 

• Coordonare proiect derulat in România: realizarea a 10 reportaje TV despre traditiile  

comunitatilor de romi; finanţare Ambasada Olandei la Bucureşti. (6,300 $) 

• New York University – stagiu de profesionalizare efectuat în calitate de coordonator 

regional (pe România) în cadrul proiectului internaţional Media NGOs Sustainabilty 

Research Project, la New York,  iunie –august 2006. 

• Coordonator al proiectului TV „Amari Emisiunea” în parteneriat cu TVR Cluj. 

Finanţare:”Fundaţia Pentru O Societate Deschisă” (25,000$).  
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12.  Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 

 

• Studioul Radio -TV Catedra de Jurnalism, perioada 2006 – 2008 

Valoare totala program: aprox. 100.000 EURO 

Programul national de dotare a laboratoarelor didactice din universitati  

• SWIM in the Digital World – Proiect European finantat prin Programul MEDIA al Comisiei 

Europene; proiect initiat in 2008, aflat la a 3a editie in anul 2010.  

• Micro-Europa – Proiect European finantat prin programul Active European Citizenship al 

Comisiei Europene;  

• EURANET – Proiect European (consortiu pan-european de radiouri; prin UBB Radio Online, 

Catedra de Jurnalism face parte din Euranet University Circle) 

• Program de cercetare - Sustenabilitatea Organizaţiilor  Nonguvernamentale din Sud 

Estul Europei - proiect de cercetare. Finanţare Columbia University, New York. 

(35,000$)  

 

13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial 

14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial 

• Membru permanent in Consortiul European SWIM / proiect european cu finantare prin 

Porgamul MEDIA al Comisiei Europene.  

• Membru in Comisia de Jurizare si Partener al Agentiei de Dezvoltare Regionala (ADR) 

Nord-Vest, in cadrul programului 2010 Gala Multiplicatorilor de informatie europeana.  

 

15. Conferinţe  invitate internaţionale  

16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 

 

III. Realizare remarcabilă 

1. UBB Radio ONLINE/  Jurnalism radio online ca produs multimedia cu focus pe 

informare europeana  

www.radio.ubbcluj.ro   

Coordonatori proiect: Rareş Beuran, Director Studio Media & Cristina Nistor, 

Lect.univ.dr. / Catedra de Jurnalism UBB 

Proiect derulat cu sprijinul Catedrei de Jurnalism, Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi 

ale Comunicării şi Rectoratului Universităţii Babeş-Bolyai  
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UBB Radio ONLINE este singurul post de radio studenţesc-şcoală online din România cu o grilă 

de program structurată în funcţie de calendarul studenţesc cotidian şi anual. UBB Radio 

ONLINE este un un proiect multimedia (program radio online 24/24 si continut online updatat pe 

site: text, foto si video stiri in limba romana, engleza, germana si maghiara) realizat de studenţi ai 

Catedrei de Jurnalism a Universităţii Babeş-Bolyai (linia română, maghiară şi germană), 

coordonat de cadre didactice specializate în jurnalism audio-vizual şi fondat în parteneriat iniţial 

cu postul de radio Europa FM. 

UBB Radio ONLINE propune un program (audio-video) complex organizat în jurul 

principalelor teme de comunicare europeană – ştiri, emisiuni de divertisment şi specializate, 

interviuri, reportaje, voxuri şi cea mai bună muzică! Şi este partener media permanent în diferite 

proiecte naţionale şi europene. 

UBB Radio ONLINE aduce Europa mai aproape de publicul său prin programele Deutsche 

Welle retransmise zilnic în limba engleză, germană şi franceză. UBB Radio ONLINE este 

partener activ EURANET (cel mai relevant proiect european de jurnalism radio) şi MICRO-

EUROPA (proiect european radiouri studenţeşti). UBB Radio ONLINE este postul de radio ce a 

fost desemnat cel mai inovativ produs de informare europeană din Transilvania în 2008! 

Proiecte europene in care este partener UBB Radio ONLINE:   

1. EURANET  

Proiectul pan-european EURANET este coordonat de Deutsche Welle (Germania/DW) si de 

Radio France International (RFI) si reuneste posturi de radio internationale din 16 tari 

europene si 7 universitati europene/EURANET University Circle (Cambridge University, 

Roosevelt Academy University College Middelburg/Netherlands, IHECS in Brussels, RWTH 

Aachen/Germany, Tampere University in Finland, Babes-Bolyai University in Romania and the 

University of Wroclaw in Poland) reprezentate prin posturile de radio studentesti. 

(http://www.euranet.eu/eng/About-us/Corporate-information)    

Principalul obiectiv al proiectului este construirea unei comunicari europene eficiente (intre 

cetatenii Uniunii Europene) si consolidarea sferei publice europene.  

2. SWIM in the Digital World / www.swiminthedigitalworld.eu  
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Impactul digitalizării asupra mass media şi comunicării. 

Crearea unei platforme europene de dezbatere şi schimburi culturale, care să permită difuzarea 

internaţională a culturii şi inovaţiei digitale.  Consorţiul european este format din parteneri din 

sfera academică (Universitatea Babeş-Bolyai din România; Berlin University of Arts, Germania; 

Norwich School of Art and Design şi Media Business School from London din Marea Britanie; 

AUDENCIA, the Management School şi Sciencescom Nantes, Franta) şi parteneri din sfera 

profesională (EUROPA CINEMAS; Ciné-Service; Groupe M6; ARTE VoD; Eur@dioNantes).  

3. MICRO-EUROPA European Campus Radio Network / UBB Radio ONLINE 

www.radio.ubbcluj.ro , de la Catedra de Jurnalism a Unviersitatii Babes-Bolyai din este partner. 

Reţeaua cuprinde posturi de radio universitare din Anglia (Londra), Belgia (Bruxelles), Franta 

(Nantes), Germania (Tubingen) şi Romania (Cluj-Napoca). Retransmisie la UBB Radio 

ONLINE pe www.radio.ubbcluj.ro a programelor Deutsche Welle retransmise zilnic în 

limba engleză, germană şi franceză. 

4. Proiect multimedia inovativ: 12 noiembrie 2008  / Difuzare LIVE de la Parlamentul 

European din Bruxelles: prezentarea oficiala a consortiului media pan-european 

EURANET (www.euranet.eu) si dezbaterea europeana. Evenimentul a fost prezidat de Hans-

Gert Pöttering, Presedintele Parlamentului European.  Evenimentul a fost difuzat LIVE miercuri, 

12 noiembrie 2008, cu incepere de la ora 17 (ora locala Bruxelles) la UBB Radio ONLINE pe 

www.radio.ubbcluj.ro .    

2. UBB TV ONLINE  - http://tv.polito.ubbcluj.ro/  

UBB TV Online este un proiect al Catedrei de Jurnalism a Universitatii Babes-Bolyai, coordonat 

de cadre didactie specializate in domeniul audio-vizual.  UBB TV Online este un proiect media 

destinat publicului tanar, in mod special studentesc, alaturi de categorii mai largi interesate de 

viata centrulului universitar clujean.  

Materialele sunt realizate de studentii Catedrei de Jurnalism in cadrul cursurilor practice si 

atelierelor de specializare video-TV, iar genurile jurnalistice abordate sunt diverse: stiri, 

interviuri, reportaje.  

 
Data:         Semnătura: 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră,    
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http://tv.polito.ubbcluj.ro/

	                                UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
	 Associations, professional organizations and regulation in Romanian media, 2007 STUDIA UNIVERSITAS BABES-BOLYAI. EPHEMERIDES, nr. 2, 2007 articol CNCSIS 
	 Romanian Media Aspects in a South-Eastern European Context - Focus on the Media NGO Sector, STUDIA UNIVERSITAS BABES-BOLYAI. EPHEMERIDES, articol CNCSIS, nr. 1, 2007
	 Romanian Media Aspects in a South-European Context, in volumul Trends in Romanian Media Literacy, coord. Elena Abrudan, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2008, p. 118 – 140  
	 European Journalism – Pan-European Media Networks, in volumul Media Communication, coord. Elena Abrudan, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2009, p. 67 - 78
	Impactul digitalizării asupra mass media şi comunicării.


