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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) 

1. Oglindă, oglinjoară…, Vatra, nr. 430-431/1-2/2007. 
2. Am cravata mea! Sunt pionier?, Vatra, nr. 433-434/4-5/2007. 
3. Beția de imagini, Vatra, nr. 444/3/2008. 
4. Farmecul discret al antichității, Vatra, nr. 445/4/2008. 
5. Despre români, numai de bine, Vatra, nr. 446/5/2008. 
6. Contrabandă cu senzatii, Vatra, nr. 447-448/6-7/2008. 
7. Analiza curcubeului, Vatra, nr. 449/8/2008. 
8. Atacul clonelor, Vatra, nr. 450/9/2008. 
9. Critikfest, Vatra, nr. 450/9/2008. 
10. O metafizică schimonosită, Orizont, nr. 2(1505)/ februarie 2008. 
11. Politica poeziei, Vatra, nr. 452-453/11-12/2008. 
12. Concubinaj textual, Vatra, nr. 454-455/ 1-2/2009. 
13. Sarea și piperul lui Dumas, Vatra, nr. 457/ 4/2009. 
14. Fear and loathing in Sibiu, Vatra, nr. 458-459/5-6/2009. 
15. Sinuciderea, în direct, Vatra, nr. 462-463/9-10/2009. 
16. Toate drumurile duc la roman, Vatra, nr. 465/12/2009. 
17. The Theory of Representation after Structuralism, Studia Universitatis – Philologia, an 

LIV, volume 54 (2009) no. 2 
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4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 

1. Dicţionar Echinox, coord. Horea Poenar, ediţiile 2005 (Tritonic, Cluj), 2008 (Paralela 45, 
Piteşti); articole despre Vasile Gogea, Lucian Ștefănescu, respectiv Marta Petreu, Ion Simuț. 
2. O proză programatică, în Cărţile supravieţuitoare, coord. Virgil Podoabă, Editura Aula, 
Braşov, 2008. 

 
 
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 

1. Premiul II la Sesiunea de comunicări ştiinţifice, Facultatea de Litere, secţiunea 
Literatură română, 2003 

2. Premiul "Ioana Em. Petrescu" la Sesiunea de comunicări ştiinţifice, Facultatea de Litere, 
secţiunea Literatură română, 2004 

3. Premiul I la Sesiunea de comunicări ştiinţifice, Facultatea de Litere, secţiunea Literatură 
Comparată, 2006 

4. Premiul "Mihai Eminescu" pentru eseu acordat de Uniunea Scriitorilor Cluj, februarie 
2005. 

 
 
 
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) 
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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  
 
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.) 
 
Concretizându-mi preocuparea pentru fenomenul viu al literaturii române contemporane, 

integrată în mişcarea de ansamblu a culturii, am intervenit activ în sfera jurnalismului cultural 
prin intermediul cronicii periodice de întâmpinare, menită să atragă atenţia asupra apariţiilor 
editoriale relevante, dar şi să ofere perspective sintetice asupra tendinţelor culturale curente. 
Consider acest demers o etapă necesară, premergătoare elaborării unor studii de amploare, mai cu 
seamă în domeniul filologic, unde, în condiţiile circulaţiei valorilor simbolice, consolidarea unei 
cercetări se face în paralel cu consolidarea statutului cercetătorului. Studiile mele au stârnit ecouri 
corespunzătoare, dialogul de idei fiind întotdeauna benefic receptării optime a literaturii şi 
volumelor de specialitate din domeniu. Exerciţiul jurnalistic constituie, de asemenea, un bun aliat 
în efortul construirii tezei doctorale iniţiată în 2008, care urmăreşte impactul unei metodologii 
ştiinţifice în câmpul literelor româneşti.     
 
 
 

 
 
 
 
Data: 13 martie 2010       Semnătura: 
 
Certific validitatea datelor prezentate 
Sef de catedră, 
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