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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) 
Trif, G. F., & Jurcău, N. (2005). Rolul stilurilor de învăţare în dezvoltarea e-learning. Psihologia 

Resurselor Umane, 3, 2, 16-20. 
Ciot, G., & Jurcău, N. (2005). Reprezentări sociale ale dizabilităţii reflectate în presa scrisă românească 

în anul 2003. Buletinul Ştiinţific, Seria A, Fascicula Psihologie-Pedagogie-Metodică, XV. 
Jurcău, N., & Drugaş, M. (2008). File din istoria psihologiei muncii din România. Psihologia Resurselor 

Umane, VI, 2, 128-134. 
Jurcău, N. (2008). Şcoala clujeană de psihologie-nava amiral a psihologiei din România. Interviu cu 

doamna Mariana Roşca. Revista de Psihologie Şcolară, 1, 1, 87-106. 
 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
Berar, I., Jurcău, N., Pitariu, H.D. (2006). Profesorul Alexandru Roşca şi cercetarea psihopedagogică 

departamentală. În: I. Berar (coord.), Alexandru Roşca (1906-1996): omul, savantul, creatorul de 
şcoală. Bucureşti, Editura Academiei Române, p. 119-132. 

 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
- 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
Jurcău, N., & Bal, C. (2006). Didactica disciplinelor tehnice. Cluj-Napoca: Editura UTPRES.  
Jurcău, N. (2006). Psihologia Educaţiei. Ediţia a-VI-a. Cluj-Napoca: Editura UTPRES.  
Jurcău, N., & Minulescu, R. M. (2006). Cluj-Napoca: Editura UTPRES. 
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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 
Primirea titlului de Doctor Honoris Causa din partea Senatului Universităţii din Oradea în anul 2008 
 
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) 
Doctoranzi înmatriculaţi : 

- ARDELEAN P. Călin – Petrică 
- BATIN G. Marius Gheorghe 
- BORA G. Carmen- Hortensia 
- DAMIAN C. Ovidiu – Corneliu 
- DÂRJAN I. Ioana – Aurelia 
- DRUGAŞ I. A. Ioan – Marius 
- HAŞ (căs. MAIER) Roxana – Viorica 
- LITUS G. Emese 
- MARA (căs. ROMAN) I. Daniela 
- MĂTIEŞ (căs. BLAGA) V. Diana – Mihaela 
- MOROZ ( căs. BATIN) Ş. Crina – Maria 
- MUREŞAN - CHIRA A. Gabriel 
- RADU (căs. DECSEI-RADU) I. Alina – Ramona 
- TIA I. Ioan 
- CIUCUR P. Daniel 
- DUGHI T. Tiberiu – Sandu 
- SABĂU T. Teodora – Iunona 
- SUBŢIRICĂ D. L. Dan - Alexandru 
- BALLA A. Anamaria 
- BUDEAN (căs. Ignat) P. Sonia – Carmen 
- COROESCU (căs. IOZSA) V. Diana – Victorina 
- FRĂŢILĂ (căs. MICU) N. Maria 
- BOROŞ G. Denisa – Cosmina 
- CHIRIGUŢ G. Mihai – Ovidiu 
- PERŢE Andra - Maria (căs. VĂTĂŞESCU) 
- POP N. Dana - Felicia (căs. GAVRELIUC) 
- PRIGOREANU D. Călin – Adrian 
- ROMAN (căs. DECEAN) D.D. Monica 
- TALAŞ V. Dorina – Anca 

 
Doctoranzi cu teze susţinute : 

- PURCIA S. Dana – Codruţa - Etiologia şi tipologia dificultăţilor de învăţare a scris-cititului şi a 
matematicii la elevii claselor I-IV 

- SAVA V. Florin – Alin - Rolul autoreglării comportamentale în relaţia profesor-elev 
- POPA C. Simona - Decezia în managementul educaţional 
- ORMENIŞAN V. Vasile – Septimiu - Relaţia anxietate-performanţă la jucătorii de fotbal 
- PAPUC L. Ionel - Programe de formare a cogniţiilor raţionale la copii şi adolescenţi 
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- RĂULEA I. Ioan – Ciprian - Relaţionarea şi conducerea colectivelor de cadre didactice 
- SINGALIEVICI Adina - Tulburarea de conversie. Particulăritaţi cognitive 
- TRIF G. Gheorghe – Florin - Programe de instruire on-line pentru formarea cadrelor didactice 
- VARGA (căs. CSIBI) I. Monika - Implicaţii psihosociale ale motivaţiei învăţării şcolare 
- BOZDOG ( căs. MIH)  F. Codruţa – Alina - Componente autoreglatorii şi metacognitive în 

învăţare; efecte mediatoare asupra performanţelor şcolare 
- DAMIAN C. Ovidiu – Corneliu - Investigare funcţională şi intervenţie în deficitul pivotal "joint 

attention" în autismul infantil 
- DRUGAŞ I. A. Ioan – Marius - Spre o nouă teorie a motivaţiei. Relaţia cu bunăstarea psihologică. 
- MARIAN N. Mihai – Ion - Corelate psihologice ale neajutorării.Implicaţii  clinice şi sociale. 
- TIA I. Ioan - Universul carcerar-particularităţi ale adaptării deţinuţilor la mediul psihosocial 

distinct-atipic 
- CIUCUR P. Daniel - Progam de dezvoltare a calităţilor şi abilităţilor specifice profesiei de 

psiholog prin psihoterapia de grup 
- DÂRJAN I. Ioana – Aurelia - Managementul tulburărilor emoţional-comportamentale în clasa de 

elevi 
- HAŞ (căs. MAIER) Roxana – Viorica - Fractali ai experienţei stresului la controlorii de trafic 

aerian 
- LUŞTREA  B. Anca – Maria - Organizarea instruirii elevilor şi efectele ei motivaţionale 
- MOŢIU (căs. MARINCA) P. Amalia – Loredana - Rolul factorilor individuali şi de mediu 

familial în reuşita şcolară a preadolescenţilor supradotaţi 
- MUREŞAN - CHIRA A. Gabriel - Conduitele deviante de simulare şi riscul suicidar la persoanele 

private de libertate 
- RADU (căs. DECSEI-RADU) I. Alina – Ramona - Programe de intervenţie pentru infractori cu 

grad ridicat de periculozitate socială 
- SABĂU T. Teodora – Iunona - Particularităţi ale deteriorării în schizofrenie 

-  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) 
Doctoranzi cu teza susţinută : 
- FANDI Azzam (Israel) - Contribuţia şcolii la educarea împotriva violenţei şi promovarea relaţiilor 
interpersonale 
-  Post-doctoranzi (lista nominală) - 
 
7. Membru in comitetul de redacţie la reviste ISI 
- 
 
8. Membru in comitetul de redacţie la reviste BDI 
- Membru în colectivul editorial al revistei Psihologia Resurselor Umane  
- Membru în colectivul editorial al revistei Analele Universităţii din Oradea-Fascicula Psihologie 
- Membru al colectivului ştiinţific al Revistei de Psihologie Şcolară 
- Membru al colegiului ştiinţific al Revistei de Psihologie Aplicată  
- Membru în colegiul de redacţiei al Revistei Cercetării Ştiinţifice  
 
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) 
- 
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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  
Pitariu, H. D. & Jurcău, N. (2009). Adaptarea evaluării performanţei la modificările organizaţionale 

specifice economiei actuale. Conferinţa Internaţională de Resurse Umane, Ediţia a-VI-a, Braşov, 
România, 8 octombrie 2009 – 9 octombrie 2009. 

 
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 
- Membru în comitetul ştiinţific al Conferinţei Internaţionale „Reel Et Virtuel Dans L'evolution De 
L'education” Cluj-Napoca 
- Membru în comitetul ştiinţific al Conferinţei Internaţionale „Psihologul în comunitate” 17-20 septembrie 
2009 
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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.) 

 

Una dintre cele mai importante realizări din ultimii 5 ani, în calitate de cadru didactic, este 

reprezentată de colaborarea fructuoasă cu colectivul Catedrelor de Psihologie şi Ştiinţe ale 

Educaţiei din cadrul Universităţii din Oradea. De-a lungul activităţii mele didactice, şi în special 

în ultimii 5 ani, am sprijinit dezvoltarea celor două catedre prin oferirea de îndrumare ştiinţifică 

în cadrul programului şcolii doctorale „Psihologie Aplicată în Ştiinţă”, unui număr semnificativ 

de studenţi doctoranzi şi tineri cercetători, precum şi personalului din cadrul Departamentului de 

Pregătire şi Perfecţionare a Cadrelor Didactice din cadrul acestei universităţii. În prezent, mulţi 

dintre studenţii doctoranzi pe care i-am îndrumat în perioada 2005-2009, sunt figuri importante în 

buna funcţionare a catedrelor a Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane a Universităţii din Oradea, 

reprezentând-o cu succes prin intermediul publicaţiilor şi a manifestărilor ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale la care i-au parte.    

Îndelungata mea contribuţie la promovarea şi dezvoltarea gândirii psihologice ştiinţifice 

în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane a Universităţii din Oradea a fost recunoscută prin 

oferirea titlului de Doctor Honoris Causa în anul 2008. Obţinerea acestui titlu a permis 

deschiderea unor noi colaborări cu alte universităţi din România în ceea ce priveşte îndrumarea 

ştiinţifică a mai multor studenţi doctoranzi şi a personalului responsabil de valorificarea 

potenţialului profesional al cadrelor didactice din ţara noastră.  

 
 
 

 

 

 

 

Data:        Semnătura: 

 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 
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