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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) 
„Tűzfelelősök vagyunk…” Egy szilágysági tanítónő élettörténetének értelmezési lehetőségei. In: 

Ozsváth Imola (szerk.): Néptanítók. Életpályák és élettörténetek. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 

2008, 155−179.  

 

Az írás szerepe egy szilágysági ember életében. In: Ilyés Sándor, Jakab Albert Zsolt (szerk.): 

Lenyomatok 6. Fiatal kutatók a népi kultúráról, Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2007, 

53–82. 

 

„Tűzfelelősök vagyunk…” Egy szilágysági tanítónő élettörténetének értelmezési lehetőségei. In: 

Balogh Balázs, Bodó Barna, Illyés Zoltán (szerk.): Regionális identitás, közösségépítés, 

szórványgondozás. Lucidus Kiadó, Budapest, 2007, 238–253. 
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Protestáns mártirológia és élettörténeti narráció – Szőnyi Nagy István 17. századi református 

lelkész példája. In: Balázs Mihály, Gábor Csilla (szerk.): Emlékezet és devóció a régi magyar 

irodalomban. Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2007, 333–355. 

 

 „Tűzfelelősök vagyunk…” Egy szilágysági tanítónő élettörténetének értelmezési lehetőségei. In: 

ΣΨΜΠΟΣΙΟΝ II, 2005. Lucrările premiate la Sesiunea ştiinţifică a studenţilor. Ed. Echinox, 

2006, 133−148. 

 
 
 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
 
 
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 
 
 
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) 
-  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) 
 
 
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.) 

 

Am absolvit specializarea etnologie în anul 2007,  iar anul următor masteratul în acelaşi domeniu. În 

prezent sunt studentă în an terminal la specializarea lb. şi lit. maghiară în oraşul Miskolc (Ungaria), 

respectiv doctorandă a domnului prof. Keszeg Vilmos.  

Ca studentă am făcut parte din proiectul de cercetare  Dascălii. Cariere şi biografii.Studiul  redactat a fost  

prezentat la o conferinţă internaţională şi a fost publicat în volumul colectiv al proiectului de cercetare. 

Totodată,  lucrarea mea de diplomă conţine prezentarea şi  analiza vieţii şi operei unui poet autodidact. O  

secvenţă din această lucrară a fost publicat în volumul de studii al studenţilor etnologi din Cluj. Pregătirea 

sub tipar a întregii opere este în curs. 

 
 

 

 

 

 

Data:        Semnătura: 

 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 
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