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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) 5
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 1
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) 15
Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) 4
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 3
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 1
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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.)

Studiul Les étrangers, les immigrés et les réfugiés dans le « creuset » de la nation française, publicqt în
revista « Studia Universitatis Babeş-Bolyai », seria Ephemerides, 1/2008, p. 69-90, explorează raporturile
dintre imigrare şi excludere socială. Perspectiva de abordare e simultan istorică, sociologică şi de istorie
intelectuală. Primul public vizat sînt studenţii la master din semestrul II al anului I an masterului « Dialog
intercultural în spaţiul francofon », unitatea LF 5206, intitulată « Reprezentări culturale, idei şi mentalităţi
în Europa modernă ». Plecînd de la distincţia dintre naţionalitate şi cetăţenie făcută de Codul napoleonian,
dintre drepturile civile şi calitatea constituţională de cetăţean, studiul trece în revistă modurile de atribuire
a cetăţeniei în Franţa postrevoluţionară. Sînt analizate legăturile dintre dreptul solului şi cel al sîngelui,
dispozitivele tehnice şi birocratice de integrare (buletine, carnete, înregistrarea datelor personale),
ambiguităţile legislaţiei privind acordarea cetăţeniei străinilor (oscilaţia între populaţionism şi xenofobie).
În sfîrşit, e tratată legătura dintre dreptul la azil şi deplasările actuale de populaţie la nivelul planetei, care
repun în discuţie problema refugiaţilor şi, mai larg, pe cea a drepturilor omului.

Data:

Semnătura:

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
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