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Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009 
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Domeniul ştiinţific Limba franceza 
Adresa paginii web personale  
Adresa e-mail eva_palyi@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) 
 
Articole 
 
«L’écriture autobiographique greenienne comme travail de reconstruction du passé» in Studia 
Universitatis, Babeş-Bolyai Philologia, Nr. 4, anul LIII, Cluj-Napoca, 2008, pp.  
215-223. 
 
Recenzii 
 
« Julien Green : non-dit et ambiguïté», sous la direction de Marie-Françoise Canérot et Michèle 
Raclot, Paris, L’Harmattan, 2007 in Studia Universitatis, Babeş-Bolyai Philologia, Nr. 4, anul 
LIII, Cluj-Napoca, 2008, pp. 279-280. 
  
« Julien Green. Visages de l’altérité», textes réunis par Marie-Françoise Canérot et Michèle 
Raclot, Paris, L’Harmattan, 2006 in Studia Universitatis, Babeş-Bolyai Philologia, Nr. 4, anul 
LIII, Cluj-Napoca, 2008, pp. 281-282.  
 
 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
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Recenzii publicate în reviste recunoscute CNCSIS 
 
Valérie Catelain « Julien Green et la voie initiatique », Bruxelles, Le Cri, 2006, in Caietele 
Echinox, volumul 13 : Gulag şi Holocaust, Cluj, Universitatea Babeş-Bolyai, Centrul de cercetare 
al imaginarului, 2007, pp.271-272. 
 
Recenzii publicate în alte reviste naţionale şi internaţionale 
 
Jean-Luc Wauthier, «Lăsaţi străinul să intre», Cuvânt înainte şi versiune românească de Horia 
Bădescu, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Col. « Belgica », Cluj-Napoca, 2008, in Verso bilunar 
cultural, Nr. 49, anul 3, Cluj, Fundaţia pentru Studii Europene Ideea Europeană, 2008, p.11. 
 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
- 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
 
Molnar Bodrogi Eniko, Palyi Eva-Ildiko, Varga Piroska Ildiko, Limba finlandeză simplu şi 
eficient, Polirom, 2005. 
 
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 
 
- Premiul special « Depot Office » in studii literare a scolii doctorale pentru lucrarea prezentata la 
sesiunea de comunicari a studentilor, masteranzilor si doctoranzilor de la Facultatea de Litere a UBB  
 
 
5. Studenţi naţionali  atraşi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
6. Studenţi internaţionali  atraţi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
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.) 

Consider ca fiind cea mai importantă realizare ştiinţifică publicarea volumului Limba finlandeză simplu şi 
eficient, în colaborare cu colegele de la catedra de finlandeză, Bodrogi Eniko şi Varga Ildiko, care se 
adresează unui spectru larg de studenţi, profesori, doritori de a învăţa limba finlandeză, precum tuturor 
românilor ce preconizează o plecare în Finlanda. 

Totodată menţionez obţinerea în anul 2009 a premiului  special « Depot Office » în studii 
literare a şcolii doctorală pentru lucrarea “L’ENTRE-DEUX LANGUES ET LA 
PROBLÉMATIQUE INDENTITAIRE CHEZ JULIEN GREEN”, prezentată la sesiunea de 
comunicări a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de la Facultatea de Litere a Universităţii Babes-
Bolyai. 
 
 

 

 

 

Data: 19.03 2010        Semnătura: 

 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 
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