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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)
•

Danciu Andrada Bristena, Rezension: Benachrichtigen und vermitteln.
Deutschsprachige Presse und Literatur in Ostmittel- und Südosteuropa im 19.
und 20. Jahrhundert, CEEOL, http://www.ceeol.com, Zeitschrift für
Siebenbürgische Landeskunde, 2008, P.56-57

4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peerreviewed)
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate

•

Danciu Andrada Bristena, Roman Vlad, Poenar Horia, capitol, Georg Aescht,
Helmut Britz, Berndt Kolf, Peter Motzan, Klaus Schneider-Cleji, Werner Soellner,
Dictionarul Echinox A-Z, EDITURA PARALELA 45 , PITESTI, Editor: Poenar,
Horea, 2008, P. 28, 76-77, 173, 208-209, 253-254, 396-398, 398, 404-406

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)
- 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
• Membru în Redacţia Revistei LINGUA – 2009
9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională
(se menţionează şi valoarea)
•

Bursă de cercetare oferită de şi efectuată la Institutul de Cultură şi Istorie a
Europei de Sud-Est, München, Germania (01-31. 08. 2009)- 1 000 Euro

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
• Simpozionul Influenţa religiei şi identităţii entice asupra dezvoltării valorilor în
cultură şi societate, Constanţa (lucrarea Comunitatea evreiască din Constanţa
între 1878 şi 1930 în curs de publicare)
• Workshop-ul exploratoriu: Forţa cotidiană a limbajului în / de publicitate.
Posibile abordări lingvistice sub aspect contrastive ( lucrarea Politische
Werbung: ein deutsch-rumänischer Vergleich der Wahlsprüche)
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe
internaţionale
III. Realizare remarcabilă
Cea mai importantă realizare din această perioadă o consider a fi stagiul de cercetare la
Institutul de Cultură şi Istorie a Europei de Sud-Est, München unde am avut nu doar
semnifactive discuţii academice cu personalităţi remarcabile ale domeniului literaturii şi
culturii germane, ci şi o activitate susţinută de pregătire a lucrării mele de doctorat şi
posibilitatea de a mă pune de asemenea la punct cu cele mai noi metode de predare şi cu
ultimele publicaţii de limba germană în sfera publică şi aplicată în economie.
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