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Dosar individual 

 
Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009 
 
Nume,  prenume, grad did.  SZALMA ANNA-MÁRIA, DOCTORAND 
Facultatea, Catedra Litere, Catedra de Etnografie si antropologie maghiara 
Domeniul ştiinţific Etnografie, antropologie vizuala 
Adresa paginii web personale - 
Adresa e-mail szalmaancsa@yahoo.com 
 
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) 
 
2009 A mindennapi élet fényképei – a fénykép mindennapjai. In: X. RODOSZ volum conferinţă, 
RODOSZ – Clear Vision Könyvkiadó, Cluj-Napoca, 392-406. 
2008 A fénykép mint narratívum. Kísérlet egy egyéni fényképállomány értelmezésére, In: 
Néprajzi Látóhatár 3., Debrecen, 57-95. 
2006 Ötvös Makó Károly – egy aranyosszéki prímás. In: Keszeg Vilmos – Szabó Zsolt (ed.): 
Aranyos-vidék magyarsága. Aranyosszék, Torda és vidéke a változó időben. Kriterion 
Könyvkiadó, Cluj-Napoca, 205-218. (cu Albert S. Szilárd) 
Recenzii: 
2009 Note pe marginea unei albume cu fotografii (Tötszegi Tekla: Satul tradiţional văzut prin 
obiectivul lui Denis Galloway), In: Alimori. Journal of Ethnology and Antropology, Volum 1, Nr. 
2, 109-111 
2009 Gondolatok egy képeskönyv margójára (Tötszegi Tekla: Satul tradiţional văzut prin 
obiectivul lui Denis Galloway), Székelyföld 2009/7, Miercurea Ciuc, 176-180. 
 
 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
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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 
 
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) 
 
2009 MTA HTMTÖ: Horváth Erzsébet – văzută prin fotografii. Analiza unei baze de 

date (sub conducerea lui dr. prof. univ. Keszeg Vilmos) 
2006-2007  Institutul de Cercetare Sapientia Egyetem: Texte şi contexte (dedicaţii) (sub 

conducerea lui dr. prof. univ. Keszeg Vilmos) 
2005-2006  Institutul de Cercetare Sapientia: prelucrarea documentelor etnografice ale lui 

Téglás István (sub conducerea lui dr. Bajusz István) 
 
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.) 

 
 
 

 

 

 

 

Data:        Semnătura: 

 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 
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