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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

-

Introducere în filozofia dreptului, Editura Universităţii Lucian Blaga, ISBN 937-739-1071, Sibiu, 2005, 250 p.;
Introducere în epistemologie, Editura Universităţii Lucian Blaga, ISBN 937-739-111-X,
Sibiu, 2005, 271 p.;
Elemente de epistemologie, Editura Universităţii Lucian Blaga, ISBN 937-739-109-8,
Sibiu, 2005, 268 p.;
Epistemologie genetică şi cunoaştere, Editura Universităţii Lucian Blaga, ISBN 937-739110-1, Sibiu, 2005, 272 p.;
Educaţie interculturală – o abordare din perspectivă interdisciplinară –Editura
Universităţii Lucian Blaga, ISBN 937-739-112-8, Sibiu, 2005, 250 p.;
Filosofie morală, etică şi deontologie, Editura Universităţii Lucian Blaga, ISBN 937-739108-X, Sibiu, 2005, 390 p.;

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

-

2005, 12 mai, Medalia de bronz, conferită de Senatul Universităţii Lucian Blaga, pentru
merite deosebite în activitatea didactică, ştiinţifică, managerială, de afirmare şi
dezvoltare prestigioasă a universităţii, semnată de rector, prof. univ. dr. ing. Constantin
Oprean.

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)



Raţiune şi credinţă la Sören Kierkegaard, octombrie 2008, doctorand DANIEL BÂLBĂ



Etică şi deontologie juridică; etică juridică aplicată în tranziţia în ţara noastră,
octombrie 2008, doctorand IOANA ILIEŞ



Solidaritate şi asistenţă socială în contemporaneitate, octombrie 2009, doctorand
PĂDUREAN TEODOR



Reciprocitatea. Aspecte ale reciprocităţii în viaţa cotidiană în contemporaneitate,
octombrie 2009, doctorand VLADIMIR ŞARGU

- 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)
- membru în colecivul grantului propus de ULBS: « Cercetare aspupra fenomenului cognitiv în sistemele
de învăţământ » (valoarea estimată: 990000 Ron)
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- membru în colectivul de cercetare pentru programul: “Formare psihopedagogică a cadrelor didactice din
ULBS” proiect program finaţat din fonduri structurale
- membru în colectivul de cercetare pentru programul: “Mentorat pentru profesorii stagiari” proiect
program
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
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.)

Data:

Semnătura:

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
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