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Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009 
 
Nume,  prenume, grad did.  Tămăian Ioana Gioconda, lector drd. 
Facultatea, Catedra Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Catedra de Didactica 

Disciplinelor socio-umane 
Domeniul ştiinţific Didactica limbii şi literaturii, istoria literaturii române 
Adresa paginii web personale - 
Adresa e-mail tamaian@yahoo.com 
 
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) 
 
2006 Lecţia de lectură în manualul de română în vol. L. Botoşineanu, G. Haja, R. Zăstroiu (ed.), 
Lectură şi creativitate. In honorem Constantin Ciopraga, Editura Academiei Române, pp. 357-
365. 
 
2006 Datoria vieţii noastre. Prima lecţie în Didactică universitară. Aplicaţii în domeniul 
disciplinelor socio-umane, Cluj, Editura Argonaut, pp. 43-52. 
 
2007 Biblioterapia şi interpretarea de text, în M. Bocoş (ed.) Tradiţii, valori şi perspective în 
ştiinţele educaţiei, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, pp. 180-185.  
 
 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
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2005 Studiul limbii şi literaturii române în secolul XX. Paradigme didactice, Cluj-Napoca, Casa 
Cărţii de Ştiinţă (coautor). 
 
2005 Dicţionarul romanului străin tradus în România, Bucureşti, Editura Academiei Române 
(coautor).   
 
 
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. Citări în perioada 2005-2009 ale articolelor anterioare anului 2005 
 
4.  Distincţii,  premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale 
2005 Premiul „Mircea Zaciu” al Unuinii Scriitorilor Cluj pentru Dicţionarul romanului străin 
tradus în România (coautor). 
 
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  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) 
 
2003-2005 Membru în grantul CNCSIS „Studiul limbii şi literaturii române în secolul XX” (director de 
grant prof. univ.  Alina Pamfil). 
2005-2010 membru în programul „Dicţionarul cronologic al romanului românesc” derulat de Institutul de 
Lingvistică şi Istorie literară „Sextil Puşcariu” al Academiei Române (coord. program CP I Ion Istrate) .     
  
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 
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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.) 

 

Cercetarea consacrată istoriei studiului limbii şi literaturii române din cadrul grantului 

CNCSIS „Paradigmele studiului limbii şi literaturii române în secolul XX” (director de grant 

prof. univ Alina Pamfil) o consider a fi cea mai importantă realizare ştiinţifică din ultimii 5 ani. 

Cercetarea şi-a propus să reconstituie istoria programelor şi a manualelor şcolare de limba şi 

literatura română din 1864 până în prezent.  

Principalele rezultate ale cercetării cuprind: 

- o primă bază de date privind programele şi manualele de limba română, de la primele 

manuale până la începutul secolului XXI; 

- o clasificare a manualelor după criterii pertinente, specifice didacticii limbii şi 

literaturii române; 

- o prezentare diacronică a programelor şi manualelor, care evidenţiază istoria studiului 

limbii şi române în şcoală;  

- publicarea volumului Studiul limbii şi literaturii române (autori Alina Pamfil, Ioana 

Tămăian), editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2005. 

 

Impactul cercetării a fost înregistrat prin:  

- volumul publicat a fost introdus în bibliografia pentru examenele naţionale de obţinere 

a gradelor didactice; 

- rezultatele cercetării au constituit subiectul unor comunicări în cadrul Simpozionului 

anual de didactica limbii şi literaturii române, organizat de Asociaţia Naţională a 

Profesorilor de Limba şi Literatura română (ANPRO); 

- volumul constituie sursă de informaţii atât pentru cercetătorii din domeniul didacticii 

limbii şi literaturii române, cât şi pentru cei din domeniul istoriei învăţământului 

românesc şi al istoriei literaturii române. 

 

 

Data:  

13 martie 2010       Semnătura: 

 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 
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