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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)
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)
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)
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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. Distincţii, premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale
4. 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)

5. 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)

6. Membru in comitetul de redacţie la reviste ISI
7. Membru in comitetul de redacţie la reviste BDI
8. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează
şi valoarea)
9. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea)
10. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi
valoarea)
11. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea)
12. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial
13. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial
14. Conferinţe invitate internaţionale
15. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale
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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.)

Lucrări publicate (2005 – 2008):
Universul liric apollinairian – O explorare din perspectivă tipologică, în “Limba română”,
nr. 1-3, 2005, Chişinău, p. 159-169.
Limba românǎ în faţa anglicismelor. Libertate sau constrângere, în

“Lingua. A.

Lingvisticǎ”, an. V, 2006 .
Lingvistica integralǎ şi textualitatea literarǎ. Câteva repere, în “Limba română”, nr. 4-6,
2006, Chişinău, p. 44-52
‘Universul de discurs’ şi textualitatea poetică, în “Limbă şi literatură”, Anul L, vol. III-IV,
2005, p. 18-28 (apărut în 2007).
Une perspective integraliste sur la textualité littéraire. Quelques repères, în “Studia
Universitatis Babeş-Bolyai, Philologia”, LII, 2, 2007, p. 81-88.
Textualitatea literară şi lingvistica integrală. O abordare funcţional-tipologică a textelor
lirice ale lui Arghezi şi Apollinaire, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2007.
Metalimbaj şi literatură. Reflecţia asupra cuvântului în poetica explicită argheziană, în vol.
Limbaj primar vs. Metalimbaj. Structuri, funcţii şi utilizări ale limbii, Ed. Emma TămâianuMorita şi Mioriţa Ulrich, Editura Presa Universitară Clujeană, 2008, p. 296-313
Devenirea limbii române – o abordare din perspectiva distincţiei coşeriene « sistem –
normă », în vol. Limba română – abordări tradiţionale şi moderne, Ed. G.G. Neamţu, Şt.
Gencărău, A. Chircu, Editura Presa Universitară Clujeană, 2008.
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Aspecte privind inovaţiile lingvistice în limba română – o abordare din perspectiva
lingvisticii integrale, în “Revista Romania Orientale”, nr. XXI, 2008, Atti del convegno La
Lingua Rumena - Proposte Culturali per la Nuova Europa (Roma, 2007), a cura di L.
Valmarin, N. Nesu, Ed. Bagatto Libri, Roma, Italia, 390 pag., ISSN 1121-4015, p. 73-80.

Data:

Semnătura:

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
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