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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)

- Scrisul miriapod, revista Tribuna (clasa C), nr. 135, serie nouă, 16-30 aprilie 2008, p. 4
- Arte poetice ale secolului XX, revista Vatra (clasa B), nr. 6-7/2008
- Despre o poetică a elementelor (Gaston Bachelard), revista Tribuna, nr. 137, serie nouă,
16-31 mai, 2008, p. 10-11
-Puterea Verbului liber, revista Vatra (clasa B), nr. 6-7/2008, p. 165
- Aspecte ale jurnalismului de investigaţie contemporan, revista Studia Universitatis BabesBolyai Ephemerides, nr. 2/2008, p.137
-Aspecte ale cenzurii comuniste in proza romaneasca, revista Studia Universitatis BabesBolyai Ephemerides, nr. 1/2009
- Dictionarul limbajului poetic eminescian, Recenzie, revista Studia Universitatis BabesBolyai Ephemerides, nr. 2/2008, p.176
--„Rezistenţa prin cultură” în spaţiul românesc postbelic, revista Studia Universitatis BabesBolyai Ephemerides, nr. 2/2009
- Intre negare si trivializare prin comparatie. Negarea Holocaustului in tarile postcomuniste
din Europa Centrala si de Est, Recenzie, revista Studia Universitatis Babes-Bolyai
Ephemerides, nr. 2/2009
- Diavolul si ucenicul sau: Nae Ionescu – Mihail Sadoveanu, Recenzie, revista Studia
Universitatis Babes-Bolyai Ephemerides, nr. 2/2009

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

- Specificitatea producţiei mediatice din România, din volumul colectiv Perspective asupra
producţiei media, coordonator Elena Abrudan, Ed. Accent, Cluj-Napoca, p. 11-22
-„Rezistenţa prin cultură” în spaţiul românesc postbelic, Conferinta Internatională
„ Integrarea europeana – intre traditie si modernitate”, ediţia a III-a, Tg. Mures, 22-23
octombrie 2009,
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)
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
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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
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.)
Cea mai importantă realizare ştiinţifică din ultimul timp este, fără îndoială, teza de
doctorat care este finalizată. Titlul tezei este “Pactul ficţional şi istoria. Repere ale romanului
politic românesc postbelic” şi o parte semnificativă a fost deja publicată în diverse reviste. Un
fragment intitulat “Rezistenţa prin cultură în spaţiul cultural românesc postbelic” a fost prezentat
la Conferinţa Internatională „Integrarea europeana – între traditie şi modernitate”, ediţia a III-a,
Tg. Mures, 22-23 octombrie 2009, bucurându-se de un interes real. Fragmentul în cauză este
publicat pe site-ul conferinţei şi în volum colectiv.

Data:

Semnătura:

18.03.2010
Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
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