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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. Citări în perioada 2005-2009 ale articolelor anterioare anului 2005
4.

Distincţii, premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale


Interpret pentru Masteratul de Studii pentru Pace al Fundaţiei Bancaixa şi al Universităţii
din Castellón. Voluntariat pentru diferite organizaţii, printre altele Human Rights Watch
sau Amnesty International. Interpretare în cadrul Naţiunilor Unite, în cadrul Masteratului.



Interpret şi traducător, colaborator în regim de voluntariat pentru ONG-ul de traducători şi
interpreţi Babels, care se ocupă de evenimente precum forurile mondiale (Barcelona,
Venezuela, Atena).



Interpret pentru cabina spaniolă, în cadrul Forului Social Mondial 2007, Nairobi, Kenia.



Interpret pentru proiectul european Competere, conferinţe internaţionale în domeniul
învăţământului prin noi tehnologii.



Interpret la Maribor, în cadrul sesiunii plenare a FSE (Fondul Social European), care
depinde de Comisia Europeană.



Interpret în timpul conferinţelor privind cultura şi patrimoniul indigen organizate de către
Parlamentul Sáami în Rovaniemi (Finlanda).



Interpret pentru organizaţiile IFES (România), EZA (Germania) şi ESTE (Spania).

În perioada 2005-2009 am acumulat în jur de 200 de zile lucrate în domeniul interpretariatului.
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)
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2009-2010 membru grant internaţional UE/ Comisia Europeană şi Parlamentul European: Masterat în
Interpretare de Conferinţă în valoare totală de 58276 EUR
2008-2009 membru grant internaţional UE/ Comisia Europeană şi Parlamentul European: Masterat în
Interpretare de Conferinţă în valoare totală de 51932 EUR
10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea)
Bursier al Institutului Cultural Român la Bucureşti, pentru formarea în domeniul traducerii literare.

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
Susţinerea unei conferinţe despre perspectivele profesionale pentru interpreţi de conferinţa desfaşurata in
cadrul Universitaţii Jaume I din Castellón, Spania.

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.)

Data:

Semnătura:

8 Martie 2010

Antonio Morillo Castellanos

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
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