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Domeniul ştiinţific FILOLOGIE 
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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) 
 
1.“El mundo como proyección mental – un tema fantástico de Borges”, rev. Cuadernos del Lazarillo, nr. 
29/2005, Pgs. 84-91. 
2.”Dos temas de la literatura fantástica en los cuentos de Cortázar”, in rev. Cuadernos del lazarillo, nr. 
31/2006, pgs. 4-8. 
3.”Un tema de la literatura fantástica en los cuentos de A. B. Casares”, in Caietele Echinox, vol XIV, Cluj-
Napoca, 2008, pags. 229-235. 
4.”El paradigma gnóstico en algunos poemas de Rubén Darío”, in Coloquio de los perros, nr. 25/2009, 
revistă exclusiv on-line. Adresa: http`://www.elcoloquiodelosperros.net 
 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
 
1. „Prezenţa lui Cehov în cultura spaniolă”, în vol. Colectiv Tradiţie şi modernitate în opera lui A. P. 
Cehov, Ed. Napoca-Star, Cluj-Napoca 2005, pgs. 263-268. 
2. „Dos autores emparentados: Gabriele D’Annunzio y Ramón del Valle-Inclán”, in vol. colectiv 
Mediterana, coord. Diana Adamek si Vlad Roman, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2006, pgs. 171-189. 
3. “Arte y realidad en los cuentos de J. Cortázar”, in vol. colectiv Studi italo-romeni, IDC Press, vol. IV, 
Cluj-Napoca 2006, pgs. 151-161. 
4. „Comunicarea între lumi”, în Cuvinte. Almanah literar 2006, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca 
2006, pag. 546-547. 
 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
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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 
 
Am fost menţionat în vol. Clujul literar 1900-2005, dicţionar ilustrat alcătuit de Irina Petraş, 
Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca 2005, pag. 117. 
De asemenea, s-a publicat despre mine un articol, conţinând date biografice şi bibliografice în 
Who’s Who, Almanahul personalităţilor din România, apărut în 2009. 
 
 
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): aprox. 50 
-  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) 
 
-în perioada octombrie 1996-ianuarie 1999 am făcut parte din echipa de cercetare condusă de prof. Marian 
Papahagi, având ca temă Enciclopedia Relaţiilor Culturale Italo-Române (ERCIR), obţinută printr-un 
grant internaţional. În cadrul acestui Program am elaborat şi am predat spre publicare peste 150 pagini de 
material documentar. 
 
 
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) 
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13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial 
 
- În cadrul unui acord bilateral am ţinut o serie de conferinţe ca prof. invitat la Facultatea de 
Litere, University of Nevada, Reno, Statele Unite, în perioada 4-30 aprile 2002. 
- În cadrul Programului Erasmus, am ţinut conferinţe, ca profesor invitat, la Univ. Din Valencia 
(Spania), Facultatea de Litere, în anii 2004 (1-20 aprilie), 2008 (15-20 Mai) şi 2009 (17-23 Mai). 
 
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial 
 
Membru în mai multe comisii de examene şi referate de doctorat. 
 
15. Conferinţe  invitate internaţionale  
 
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 

 4



 5

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.) 

Cele 4 articole publicate în reviste din Spania (menţionate mai sus) şi care au fost apreciate de 
colegii spanioli datorită faptului că abordează, dintr-o perspectivă inedită opera unor reprezentanţi 
de marcă ai literaturii hispanoamericane a secolului XX (este vorba de Ruben Dario, reprezentant 
al Modernismului hispanic şi de prozatori ca A. B. Casares, Jorge Luis Borges, Julio Cortazar, 
reprezentanţi ai prozei  fantastice hispanoamericană, de valoare universală). 
 
 

 

 

 

 

Data:        Semnătura: 

 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 
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