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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  - 14 carti 
 
1. “Trecutul apropiat” Allen Winkler, traducere Corneliu Nicolescu, 550p, ed. Dacia 1996. 

2. America - mentalităţi, cultură şi civilizaţie (de la descoperire până la războiul de secesiune) 
314p editura Dacia 1997, autor Corneliu Nicolescu 

3. America - mentalităţi, cultură şi civilizaţie – de la Prohibitie până la Destindere 400 p, Presa 
Universitară Clujeană, 1998, autor Corneliu Nicolescu 

4. Basarabia şi Bucovina în jocul geopoliticii Rusiei, traducere Corneliu Nicolescu, Chişinau 
1998 

5. Anglia şi spiritul englez 300 p, Syncron Cluj- Napoca 1999, autor Corneliu Nicolescu 

6. A History of English literature, Motiv 1999, 150 p 

7. John Steinbeck 200 p editura Motiv Cluj-Napoca 1999 
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8. American Mass Media, Mass Media Americană, 2001, Corneliu Nicolescu, Motiv Cluj-
Napoca 

9. Comunicarea politică, Political Communication, Motiv 2001 Cluj-Napoca 
10. Terminologie NATO – centru de studii de apărare şi securitate, 400 p, Cluj- Napoca, 2002  

11. Antologie bilingvă de poezie Americană – Secolul XX – editura Pro Vita 2002, Cluj-Napoca 

12. Presedintia Americana 1986-2007, ed. Pro Vita, Cluj-Napoca, 2007, coordinator 

13. Easy English, ed. C&A publishing, Cluj-Napoca, 2010 

14. America-Descoperire, Colonizare, ed. C&A publishing, Cluj-Napoca, 2010 

15. America-Independenta, Secesiune, ed. C&A publishing, Cluj-Napoca, 2010 

16. Anglia si spiritual englez, editia 2-a, ed. C&A publishing, Cluj-Napoca, 2010 
 
 
7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale – 2 volume 
 
 
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 - 1  
 
 
5. Studenţi naţionali  atraşi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute)  25 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) 30 
-  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) 
 
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) 
Doua granturi 
 
13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial 
 
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.) 

 
Mentionez ca prin cartile pe care le-am publicat precum si articole de specialitate am contribuit la 
inbunatatirea cunoasterii culturii si civilizatiei poeziei si prozei britanice si americane in Romania si am 
familiarizat studentii catedrei noastre cu mentalitatea cultura si civilizatia acestor tari. 
 

 

 

 

 

Data:        Semnătura: 

15.03.2010.                                                                                     Corneliu Nicolescu 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 
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