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Universitatea Babeş-Bolyai
Competiţia Excelenţei 2010
Dosar individual
Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009
Nume, prenume, grad did.
Facultatea, Catedra
Domeniul ştiinţific
Adresa paginii web personale
Adresa e-mail

Danciu Ion Maxim
Fac. de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii, Jurnalism
Stiinte umaniste, Stiinte ale Comunicarii
Redactia@revistatribuna.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
3. Articole ştiinţifice indexate în BDI (din lista CNCSIS)
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)

•
•

Răspunderi culturale, în Jurnalismul cultural în actualitate, coordonator I. Rad, ClujNapoca. Ed. Tribuna, 2005.
Ioan Slavici în perspectiva criticii actuale, coordonator vol., Editura Tribuna, 2006.

5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate

•

Mass-media. Modernitate, postmodernitate, globalizare, Cluj-Napoca, Editura Tribuna,
2005.

7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale

•
•
•
•

Album – Un oraş în mişcare, coordonatori ştiinţifici Ion Maxim Danciu şi Vasile Mitrea,
Editura Tribuna, 2009
Album Judeţul Cluj, coordonatori ştiinţifici Ion Maxim Danciu şi Ioan Aurel Pop,
coordonator artistic Ştefan Socaciu, Editura Tribuna, 2008.
Album istoric Cluj Kolozsvár Klausenburg, coordonatori Ion Maxim Danciu, Tudor
Sălăgean şi Ştefan Socaciu, Editura Tribuna, 2007.
Ioan Slavici în perspectiva criticii actuale, Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2006 (coordonator)

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)
Redactor-sef, revista de cultura Tribuna
Editoriale in revista de cultura Tribuna
Colaborări la revistele : “Echinox”, “Tribuna”, “Steaua ”din Cluj; “Viaţa studenţească”, “Luceafărul”
Bucureşti; “Transilvania”, Sibiu; “Studia Universitatis Babeş-Bolyai”, Cluj; “Familia”, “Aletheia”,
Oradea; “Cahiers roumaines d’etudes literaires”, Bucureşti; “Discobolul”, Alba Iulia; “Transylvanian
Review”, Cluj-Napoca, Familia, Oradea

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 atrasi (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 Ephenmerides – director executiv

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

GENUL JURNALISTIC CA PRACTICA DISCURSIVA SI CULTURALA. TIPOLOGIA SI
DINAMICA GENURILOR JURNALISTICE IN PRESA SCRISA DE INFORMARE
ROMANA SI FRANCEZA, 719434 RON, , LINGVISTICA , Mogos Andreea/membru echipa,
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Mateiu Iuliana Anca/membru echipa, Motei Anamaria Iulia/membru echipa, Chis Marius
Dorin/membru echipa, Danciu Ion Maxim/membru echipa , Facultatea de Stiinte Politice si
Administrative/UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA/ partener
10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea)

Simpozioane naţionale de jurnalism, finanţate de Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi
ale Comunicării.
1. Secvenţe din istoria presei româneşti (2005);
2. Stil şi limbaj în mass-media din România (2006);
3. Forme ale manipulării opiniei publice (2007);
4. Limba de lemn în presă – ieri şi azi (2008);
5. Jurnalism românesc în exil şi diasporă (2009).

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




membru al Academiei de Ştiinţe, Litere şi Arte (ASLA) de la Oradea din 1997
membru al Asociaţiei Scriitorilor Profesionişti din România (ASPRO) din 1998
membru al Uniunii Ziariştilor din România (1990-1998)

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.)
Conduc, in calitate de redactor-sef, revista de cultura Tribuna (2002-prezent)

Data:

Semnătura:

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,

3

