
 
                                               ROMÂNIA 

                                UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA 
Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca 

         Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 
    Fax: 40 - 264 - 59.19.06 

E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro 
 

RECTORATUL 
Universitatea Babeş-Bolyai 
Competiţia Excelenţei  2010 

 
Dosar individual 

 
Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009 
 
Nume,  prenume, grad did.  PAŞCAN IOAN, PROFESOR UNIVERSITAR, DR. 
Facultatea, Catedra Educaţie Fizică şi Sport, Sporturi Individuale 
Domeniul ştiinţific Educaţie Fizică şi Sportivă 
Adresa paginii web personale -  
Adresa e-mail ioanpascan@yahoo.com  
 
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): 9 articole 
 
 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) : 12 
 
 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale - 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate: - 5 cărţi 
                                  - 4 cărţi unic autor 
                                   - 1 carte prim autor 
 
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 

• 2009 – Dploma Profesorul  Anului - Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; 
• 2008 – Diploma de Onoare a FEFS – Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; 
• 2007 - Diploma de Merit pentru contribuţia la dezvoltarea Universităţii "Babeş-

Bolyai" Cluj-Napoca; 
 
 
5. Studenţi naţionali  atraşi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute) : 20 lucrări  
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) : 5 lucrări de disertaţie  
-  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 Colegiul de redacţie al revistei “PALESTRICA MILENIULUI III” a Direcţiei 
Judeţene pentru Tineret şi Sport, Inspectoratul Şcolar şi Uniunea Universităţilor Clujene (2000 şi 
în prezent) 
 
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) 
-Membru în Grant CNCSIS de tip A 2007, Cod CNCSIS: 1528 – Stiluri de viaţă. Studiu 
comparativ privind influenţa stilului de viaţă sportiv asupra calităţii vieţii la studenţii de la 
Universitatea Babeş-Bolyai, în perspectiva aderării la Uniunea Europeană, valoare 111000 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 -  
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14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial: 6 comisii 
• Membru în Consiliul Ştiinţei Sportului din  Bucureşti, România (2000-2010) 
• Membru al ENSSEE (2006 şi în prezent) 
• Membru al ECCSS (2006 şi în prezent) 
• Membru în Comisia Structurii Instituţionale din cadrul Senatului Universităţii “Babeş-

Bolyai”, Cluj-Napoca; 
• Responsbilul Comisiei Pentru Curriculum din cadrul  FEFS, UBB; 
• Comisia de cooperare dintre Universitatea Babebeş-Bolyai, Cluj-Napoca şi 

Universitatea Semmelweis din Budapesta ( 2006-2008, coordonator pentru activităţile 
din domeniul educaţiei fizice şi sportului; 2008-2010 membru în comisie de 
cooperare); 

 
15. Conferinţe  invitate internaţionale  
 
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 

• Membru în Comitetul de organizare pentru International Conference of Physical 
Activity and Sport Sciences - Contemporary Paradigms of Sport Science, Babeş-
Bolyai University, Cluj-Napoca, 2008; 

• Membru în Comisia de organizare pentru ”The 3rd World Congress of Sciences of 
Physical Activity and Sport, ENSSEE - The New European Dimension, Cluj-Napoca, 
2006” 

 

   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: 23.03.2010        Semnătura: 

 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 


	                                UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

