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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)
- O clasificare categorială-relaţinală a atributului în limba română. Cu adnotări, în Studia UBB, 2007,
Philologia, nr. 2, pg 19-60 (în franceză)
- Le participle et le “supin”en roumain, în StUBB, 2006, Philologia, nr. 2, pg. 13-19.
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)
- Marcarea în expresie a înţelesului categorial în limba română, în vol. Limba română – abordări tradiţionale şi
moderne ( Lucrările Colocviului internaţional cu acelaşi titlu, Cluj-Napoca, 19-20 octombrie 2007), Cluj-Napoca,
Presa Universitară Clujeană, 2009, pg. 23-37
- Posesivele - o problemă controversată de gramatică a limbii române, în vol. La lingua rumena: proposte
culturali per la nuova Europa (Lucrările Colocviului internaţional cu acelaşi titlu, Univ La Sapienza, Roma, 2007,
pg. 15-23)
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internazionale –
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate
- Teoria şi practica analizei gramaticale, Piteşti, Ed. Paralela 45, ed. a II-a, 2007 (ed. a III-a, 2008)
7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale
- Limba română – abordări tradiţionale şi moderne (Lucrările Colocviului internaţional cu acelaşi titlu, ClujNapoca, 19-20 octombrie 2007), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2009 (1/3)
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) -

2

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
Indic prezenţa mea (bibliografie, citări) doar în lucrările mari de gramatică a limbii române din ultimii ani
- Gramatica limbii române, I. Cuvântul, II. Enunţul, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2005 (GALR), cunoscută
sub numele de Gramatica Academiei;
- Gabriela Pana Dindelegan, Elemente de gramatică. Dificultăţi, controverse, interpretări, Bucureşti, 2003;
- Gabriela Pana Dindelegan, Teorie şi analiză gramaticală, ed. a II-a, Bucureşti, 1994;
- Dumitru Irimia, Gramatica limbii române, Iaşi, 2000;
- Corneliu Dimitriu, Tratat de gramatică a limbii române, 1. Morfologia, Iaşi, 1999, 2. Sintaxa, Iaşi, 2002;
- D.D. Draşoveanu, Teze şi antiteze în sintaxa limbii române, Cluj-Napoca, 1997;
- Nicolae Felecan, Sintaxa limbii române contemporane. Teorie. Sistem. Construcţie, Cluj-Napoca, 2002;
- Mihaela Gheorghe, Propoziţia relativă, Piteşti, 2004;
- Ştefan Hazy, Predicativitatea: determinare contextuală analitică, Cluj-Napoca, 1997;
- Viorel Hodiş, Studii şi articole (I, II), Cluj-Napoca, 2006;
- Ionuţ Pomean, Construcţii complexe în sintaxa limbii române, Piteşti, Paralela 45, 2008;
- Maria Vulişici Alexandrescu, Sintaxa limbii române, Oradea, 1995;
- Dumitru Bejan, Gramatica limbii române. Compendiu, Cluj, 1995;
- Petru Butuc, Predicatul angrenat în limba română, Chişinău, 2004.
4. Distincţii, premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale
- Ordinul Naţional “Pentru merit în grad de cavaler” (conferit de Preşedintele României)
5. Studenţi naţionali atraşi (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică)
- Îndrumare lucrări de licentă (număr lucrări susţinute) – cel puţin 50
- Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) – cel puţin 20
- Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute)
Doctoranzi înmatriculaţi începând cu 1 octombrie 2007 (data acordării conducerii de doctorat, Filologie – Limba
română contemporană) :
Simion Răchişan (2007), Anca Apostu (2007), Georgeta But (2007), Melania Duma (2008), Laura Deteşan
(2008), Manuela Chivulescu (2008), Codruţa Copil (2008), Anca Pop (2008), Ancuţa Pop (2008) Ioana Pop
(2008), Mihaela Preaţa (2008), Cristina Corcheş (2009), Diana Roman (2009), Angela Moga (2009), Nina Dolha
(2009). Niciun doctorand nu şi-a susţinut încă teza, fiind în stagiul doctoral de 3 ani.
- Post-doctoranzi (lista nominală) 6. Studenţi internaţionali atraţi (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică)
-

Îndrumare lucrări de licenţă (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 Studia UBB, Philologia.
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Alte reviste de specialitate din ale căror colegii de redacţie sau comitete ştiinţifice fac parte: Dacoromania,
Revistă a Academiei Române, filiala Cluj. Studia Universitatis „Petru Maior”, Philologia, Târgu Mureş,
Perspective. Revistă de didactica limbii şi literaturii române, Cluj-Napoca
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) 13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu officia
- Universitatea Aix-en-Provence, Franţa, 2008
- Universitatea La Sapienza, 2008
- Universitatea La Sapienza, 2009
- Universitatea La Sapienza, 2010
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu officia
Membru în Consiliul Naţional de Coordonare Ştiinţifică al Institutului Limbii Române, Bucureşti (1/7)
Director ştiinţific al Institutului limbii române ca limbă europeană, UBB
15. Conferinţe invitate internaţionale 16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale
Colocviul internaţional Limba română –abordări tradiţionale şi moderne, Cluj-Napoca, 19-20 octombrie 2007
(preşedinte al comitetului de organizare)
Membru în comitetul de organizare a Colocviului internaţional La lingua come dimora /Limba ca locuire,
Roma, 25-26 martie 2010 (organizatori: Cattedra di Lingua e letteratura rumena, Univ. La Sapienza şi Catedra de
limba română şi lingvistică generală, UBB; sub patronajul A.I.R. şi ILR-LE)

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.)
Consider cea mai importantă, mai utilă şi mai recentă, nu neapărat şi cea mai reprezentativă (vezi
Teoria şi practica analizei gramaticale..., ultima ediţie), realizare ştiinţifică a mea, cu impact nemijlocit
în latura de cercetare, dar şi în cea didactic-universitară, studiul O clasificare categorial-relaţională a
atributului în limba română. Cu adnotări (varianta în franceză, Studia UBB, 2007, Philologia, nr. 2, pg.
19-60, varianta în română, cu unele modificări şi adăugiri, Dacoromania, serie nouă, Revistă a
Academiei Române, filiala Cluj, 2007, pg. 11-44).
Este, în gramatica românească, prima prezentare a unei tipologii morfosintactice integrale a
atributului în limba română, realizată în baza unor principii unitare morfologice şi sintactice (=
relaţionale), cu formulare explicită şi cu o argumentaţie ştiinţifică a utilităţii şi necesităţilor, criterii
aplicate la toate tipurile de atribute şi, în consecinţă, cu o terminologie unitară şi clară, fără oscilaţii şi /
sau ambiguităţi.
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În câteva cuvinte şi simplificând puţin lucrurile, reţin:
(1) respectând criteriul morfologic (= categorial) în stabilirea membrilor categoriei atributului, se
includ, argumentat şi ferm, între aceştia, un atribut numeral şi unul interjecţional. (Limba română are,
prin urmare, şapte tipuri de atribute, nu doar cinci, câte apar în GALR 2005, tratatul academic de
gramatică.)
(2) În baza apropierilor, dar şi a deosebirilor dintre părţile de vorbire şi locuţiunile acestora, se
statuează un atribut locuţional, ca subtip categorial.
(3) Se propune şi un tip structural aparte de atribut, numit atribut nominal, format dintr-un verb
copulativ la mod nepersonal şi un nume predicativ.
(4) Contribuţia esenţială din punct de vedere ştiinţific priveşte în mod special subcategorizarea
atributului după mijloacele de subordonare. Aceasta priveşte toate felurile de atribute. De aceea, orice
atribut are, în principiu, numele format din trei termeni, ultimul reprezentând în denumirea atributului
numele mijlocului de subordonare. Toţi componenţii denumirii sunt exclusiv formaţii derivate cu sufixul
–al.
(5) Se formulează principiul unicităţii şi exclusivităţii mijloacelor de relaţie şi se aplică în
taxonomia atributului.
(6) Lucrarea se încheie cu rezultatele cercetării: clasificarea propriu-zisă. Prin problematica
generală a mijloacelor de relaţie, clasificarea dată, cu mici amendamente, este aplicabilă multor alte
limbi.

Data:

Semnătura:

Certific validitatea datelor prezentate
Responsabilul programului de studii al Şcolii doctorale
Prodecan, prof. dr. Ioana Both
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