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Dosar individual 

 
Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009 
 
Nume,  prenume, grad did.  COSTINA, ANDREI, ASISTENT  
Facultatea, Catedra Facultatea de Ştiinţe politice, Administrative şi ale Comunicării, 

Catedra de Jurnalism 
Domeniul ştiinţific Jurnalism 
Adresa paginii web personale http://journalism.polito.ubbcluj.ro/index.php/en/teaching-staff/andrei-costina
Adresa e-mail andrei.costina@polito.ubbcluj.ro 
 
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 
 
Adlib Network and Web Feed Powered e-Learning Systems, coautor Radu Meza, în Balkan Region 
Conference on Engineering and Business Education & International Conference on Engineering and 
Business Education proceedings, octombrie 2009. 
3. Articole ştiinţifice  indexate în BDI (din lista CNCSIS) 
 
 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
 
Networks and Virtual Communities, cercetare publicată în volumul colectiv Trends in Romanian 
Media Literacy, Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2009, p. 30-42. 
 
Using non-dedicated platforms as e-learning tools, lucrare ştiinţifică prezentată în cadrul conferinţei 
internaţionale EADiM (European Academy for Digital Media) Academic Network Conference 2008, 
27-29 noiembrie 2008 Graz. 
 
Televiziunea digitală şi transmisiile prin satelit, noile frontiere ale audiovizualului, cercetare publicată 
în volumul colectiv Perspective asupra producţiei media, volum de studii media coordonat de Elena 
Abrudan, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2007 
 
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) 



 3

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) 
 
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 
Balkan Region Conference on Engineering and Business Education & International Conference on 
Engineering and Business Education proceedings, octombrie 2009. 
EADiM (European Academy for Digital Media) Academic Network Conference 2008, 27-29 
noiembrie 2008 Graz.  
 
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 
Interdisciplinary New Media, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj, 21-23 mai 2009.
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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 ultimi ani a fost introducrea în cercetarea din domeniile 

conexe media/jurnalism, sociologie şi comunicare, a studiului comunităţilor agregate în spaţiul virtual, 

dinamica acestora nefiind abordată în România la nici un nivel până acum. Antropoligia digitală şi 

suportul tehnologic care permite existenţa societăţii virtuale este un domeniu emergent, dar foarte 

important având în vedere prezenţa tot mai semnificativă în cotidian a existenţei digitale a individului. 

Până la acest moment cercetarea a căpătat trei direcţii majore: 

Înţelegerea lumii digitale şi a psihologiei virtualului prin prisma unei „noi antropologii”. În 

lumile electronice/virtuale, conceptele de individ şi comunitate capătă noi sensuri, sensuri ce trebuie 

înţelese şi definite mai bine. 

Îmbogăţirea fondului de informaţii structurate despre percepţia asupra digitalului din 

perspectiva psihologiei individului angrenat în sistem. Cercetarea va atinge şi câteva probleme 

fundamentale ale psihologiei contemporane: structurile arhetipale ale inconştientului colectiv, dialectica 

axei ego-sine şi relaţia cu ceilalţi (alter-ul cvasidefinit şi maleabil în virtual), precum şi caracteristicile 

structurale ale organizării sociale bazate pe constructe specifice reţelei şi dezvoltările culturale, sociale şi 

tehnologice pe care le catalizează. 

Noi metode de cercetare inovatoare, interdisciplinare, adaptate pentru studiul digitalului din 

perspectivă antropologică şi sociologică, cu implicarea directă a cercetătorului în interacţiunile 

specifice spaţiilor şi comunităţilor virtuale. 

Cercetarea din acest doemniu a demarat chiar din momentul realizării lucrării de licenţă, a continuat 

cu un master interdisciplinar şi cu studiile doctorale care se focalizează mult mai precis pe subiect. 

Rezultatele s-au materializat în publicarea de numeroase articole şi lucrări ştiinţifice, conferinţe naţionale 

şi internaţionale (unele menţionate mai sus), precum şi dezvoltarea unei metotologii adaptate contextului 

dat, ce permite o mai corectă şi precisă analiză a fenomenelor din spaţiul virtual electronic. Totodată, 

aceste rezultate au permis deja implementarea unor discipline de studiu pe domeniul media ce se 

focalizează pe comunicarea virtuală (social- şi new- media), precum şi perfecţionarea celor existente deja, 

de exmplu jurnalismul online, crescând vizibil calitatea cursurilor pe care le susţin în cadrul catedrei de 

jurnalism de la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării din cadrul Universităţii 

Babeş-Bolyai. În același timp pentru studiul acestor fenomene, împreună cu colegii de catedră am pus 

bayele unui laborator pentru studiul sistemelor de comunicare multimedia, 

www.jurnalism.polito.ubbcluj.ro/multimedia. 

 

 

Data:        Semnătura: 

 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 
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