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RECTORATUL 
Universitatea Babeş-Bolyai 
Competiţia Excelenţei  2010 

 
Dosar individual 

 
Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009 
 
Nume,  prenume, grad did.  BOGDAN VASILE, PROF. UNIV. DR.  
Facultatea, Catedra ED. FIZICA SI SPORT, CATTEDRA DE SPORTURI 

INDIVIDUALE 
Domeniul ştiinţific ED. FIZICA SI SPORT 
Adresa paginii web personale  
Adresa e-mail bogdanvasi@hotmail.com 
 
Criteriul I – Output 
 

1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI  (cu menţionare factorului de impact în 
cazul celor cotate) 
1 articol ISI,  

 
2. Articole ştiinţifice  publicate în ISI proceedings 
            1 articol in press 
 
3. Articole ştiinţifice  indexate în BDI (din lista CNCSIS) 
             5 articole in reviste recunoscute CNCSIS 
               6 articole la conferinte BDI 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
 
 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
            1 carte 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
           6 carti in edituri CNCSIS 
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) 
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(Expoziţii, spectacole, concerte, publicaţii, filme, înregistrări) 
 
ACTIVITATE SPORTIVA 
Antrenor emerit 
Maestru al sportului 
Performante sportive in calitatea de antrenor 
30 de titluri de campioni nationali, 120 medalii la competitii nationale si internationale 
5 sportivi in loturile nationale 
 
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 
         3 citari in lucrari in domeniu 
 
4.  Distincţii,  premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale 
 
2009 – Premiul Reprezentativității a Universității Babeș Bolyai, Cluj Napoca, 
2009 – Premiul de Excelență din partea Clubului Universitatea cu ocazia celor 90 
         de ani de la ănființare. 
2009  - Premiul de Excelență acordat de F.R.A. pentru întreaga carieră sportivă. 
2008 - Premiul Comenius, a Universităţii "Babeş-Bolyai"  Cluj-Napoca; 
2008 Menţionat în cea de-a 4 ediţie din Enciclopedia Personalităţilor din România, Who is Who, 
Verlag fur Personnenzyklopadien AG. 
2005 – Diplomă de Merit pentru activitate în cadrul Clubului Sportiv  

 Universitatea Cluj Napoca. 
             Diploma Veteran al Sportului, Direcția pentru Sport a Jud. Cluj. 
 
5. Studenţi naţionali  atraşi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute) - 30 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) -10 
-  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 
Revista Studia, Educatio Artis Gymnasticae, redactor 
 
 
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) 
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 membru în echipa de cercetare a  Grantului de cercetare CNCSIS tip A, nr. 1528,  din 
anul 2007, durată 2 ani, cu titlul: ”STIL DE VIAȚĂ, STUDIU COMPARATIV PRIVIND 
INFLUENȚA STILULUI DE VIAȚĂ SPORTIV ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII LA STUDENȚII DE 
LA UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI, ÎN PERSPECTIVA ADERĂRII LA UNIUNEA 
EUROPEANĂ.,  Director grant prof. Dr.   Alexei Mircea. Valoarea totală.110000. 

 
       membru în echipa de cercetare a Grantului de cercetare CNCSIS, PN-II-ID-PCE-2008-2, nr. 

2402,  cu Titlul „INFO-SECUND. PLANIFICAREA ȘI DIRIJAREA ANTRENAMENTULUI 
SPORTIV LA PROBELE ATLETICE ASISTATĂ DE CALCULATOR, durată 3 ani,  Director 
proiect prof. univ. Dr. Alexei Mircea, proiect în derulare, cu o echipă de cercetători și 
informaticieni. Valoarea totală 98000 ron. 

 
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 
2005 coordonatorul Comisiei de cooperare dintre Universitatile Semmeweis – Budapesta si UBB 
Cluj Napoca a fac. De Ed. Fizica si Sport 
Membru in Consiliul stiintei Sportului din Bucuresti romania 
Membru in echipa Centrului de Crecetari interdisciplinare in domeniul ed. Fizice si sportului al 
Fac. De Ed. Fizica si Sport, Universitatea Babes – Bolyai. 
2008-2009 directorul Centrului de Cercetari Interdisciplinare in domeniul ed. Fixica si sport, al fac. 
De Ed. Fizica si Sport, Universitatea Babes – Bolyai. 
 
15. Conferinţe  invitate internaţionale  
       4 conferinte internationale 
 
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 
      2 conferinte 

 

III. Realizare remarcabilă 
In aceasta perioada am activat in continuare in cadrul federatiei Romane de Atletism, in Consiliul 
Federal, luand parte la deciziile care au privit alcatuirea loturilor nationale de atletism in vederea 
participarii la marile competitii J.O., C.M., C.E., C.B., cu care ocazie legandu-mi activitatea cu 
rezultatele de prestigiu obtinute de atletii nostri. 
 
 

 

Data: 20.03.2010        Semnătura: 

 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 
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