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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)
-

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) / 10
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)

SIASTRO - grant CEEX, Modulul I, proiecte de cercetare-dezvoltare complexe, ctr. nr. 86
CEEX-II-03/2006, Sistem informatic pentru analiza sintagmatică a textelor în limba română.
Fundamentare teoretică şi implementare
SINTEGRO - grant PNCDI II, Programul 4, Parteneriate, Proiecte complexe, ctr. nr. 11022/2007, Sistem interactiv de analiză gramaticală pentru limba româna scrisă. Model teoretic şi
tehnologie de implementare
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)
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12. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial
13. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial
14. Conferinţe invitate internaţionale
Reflecting on the Scientificity of Linguistics / Akita University, Japan – March 19-23, 2010
15. 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.)

Lucrări publicate 2005-2009:
● (în colaborare cu Emma Tamaianu-Morita and Magdalena Ciubancan): The 'Integral' Model
of Language Functioning (E. Coseriu), în KEPT, Knowledge Engineering: Principles and
Techniques; proceedings of the International Conference KEPT, Cluj-Napoca, Romania,
June 6-9 2007
● Humboldt, triada actanţilor ontologici şi alteritatea, în Corin Braga (coord.), Concepte şi
metode în cercetarea imaginarului. Dezbaterile Phantasma, Ed. Polirom, 2007, p. 130-169
● Designatum designati (et... omnia designatio), în Emma Tămîianu-Morita & Miorita Ulrich,
Limbaj primar vs. Metalimbaj, Presa Universitară Clujeană 2008, p. 15-35
● Idiomatism, universalitate, subiectivitate, alteritate: teoria lingvistică a lui Eugeniu
Coşeriu, în "Romania Orientale", XXI, 21, Roma, Bagatto Libri, 2008, p. 207-215

Data:

Semnătura:

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
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