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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)

•
•
•
•

„Limite şi deschideri ale teoriei cognitiviste în lirica lui Octavio Paz”, în Simposion, II,
Echinox, Cluj Napoca, 2005
„Octavio Paz y la otra orilla”, Echinox, vol 14, Cluj Napoca, 2008
„Dificultades de la traducción científica”, Studia Universitas, nr. 3, Cluj- Napoca, 2008
„Memory Training through Visualization in Consecutive Interpreting”, Rielma, nr. 2.
Cluj Napoca, 2009

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

•

Ioan-Aurel Pop, Los rumanos y Rumania, Editura Institutului Cultural Român, 2006
(traducere din limba română în limba spaniolă)

•

Mariano Martín Rodríguez, Ionesco înainte de La Cantatrice Chauve – opera absurdă
românească, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009 (traducere din limba spaniolă în limba
română)

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
5. Studenţi naţionali atraşi (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică)
- Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute) : 10 (în formula de dublă coordonare, asigurată de
următorii colegi: conf. dr. Izabella Badiu, conf. dr. Anca Greere, lect. dr. Olivia Petrescu, lect dr Liana
Muthu)
- 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)
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)
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
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Prezentarea comunicării Dilemas de la identidad rumana, în cadrul cursului intensiv Europa
como espacio cultural: „El proyecto de una identidad europea”, Köln, Germania, 2006
Prezentarea comunicării Erasmo y los erasmismos, în cadrul cursului intensiv La Constitución de
Cádiz y la identidad europea: nuevas formas de dialogar, Cádiz, Spania, 2007
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale

•

•

2005: Organizator al Cursului intensiv “Europa como espacio cultural: La identidad y el
cambio de las instituciones”, Cluj Napoca, România, în colaborare cu Centro de Estudios
sobre España, Portugal y América Latina, Köln, Germania
2008: Organizator al Cursului intensiv “Europa como espacio cultural”, Cluj Napoca,
România, în colaborare cu Centro de Estudios sobre España, Portugal y América Latina,
Köln, Germania
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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.)
Cea mai importantă realizare ştiinţifică este finalizarea tezei de doctorat cu titlul
„Metafora şi articularea sensului. Aplicaţii la lirica lui Octavio Paz”, realizată sub îndrumarea
prof. univ dr. Mircea Borcilă. Teza se înscrie în cadrul teoretic al lingvisticii integrale, susţinută
de Şcoala de studii integraliste de la Cluj; domeniile de investigaţie abordate vizează analiza
rolulului metaforei în articularea sensului din punctul de vedere al funcţiilor evocative, precum şi
al limitelor şi deschiderilor oferite de teoria cognitivistă. Caracteristicile imaginii poetice în
concepţia lui Octavio Paz, coroborate cu elementele furnizate de principiul antagonismului (sau
al contradicţiei complementare, enunţat de Stéphane Lupasco) permit identificarea modurilor de
suspendare a incongruenţei în text. Interacţiunea metaforelor cu celelalte modalităţi de realizare a
sensului conduc spre precizarea accepţiunilor pe care le dobândeşte conceptul de articulare
multiplă a sensului.

Data:

Semnătura:

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
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