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Criteriul I – Output
1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI (cu menţionare factorului de impact în cazul
celor cotate)
Voj Elena - “Reading places: Ioana Em. Petrescu and the Practices of Reading in the 1980s”,
Transylvanian Review, no.2/2010 (în curs de apariţie)
2. Articole ştiinţifice publicate în ISI proceedings
3. Articole ştiinţifice indexate în BDI (din lista CNCSIS)
•

Voj Elena – „Inside and Outside Dublin – James Joyce’s Double Vision”, CEEOL, Studia
Universitatis Babeş-Bolyai, 2/2009, pp. 131-139

4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate
• Voj Elena, Contribuţia Ioanei Em. Petrescu la studiul postmodernismului în teoria literară,
Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2006, ISBN (10) 973-686-945-8, 196 pag.
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)
•
•
•

Voj Elena – Retrospectivă academică (Academic Retrospective) ”Tribuna”, nr. 5/2007, pp.1
Voj Elena – Fundatia James Joyce Zürich – O viziune subiectivă, (The Zürich James Joyce
Foundation – Subjective Perspectives) ”Tribuna”, nr. 145 (16-30 septembrie 2008), pp.20
Voj Elena - Acasă undeva în Europa, (At Home Sowhere in Europe) ”Tribuna”, nr. 2. 16- 31 Jan.
2010, Supliment educational: Literatura încotro? Romanul Britanic in era globalizării.
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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 ”Miko Ervin” pentru debut 2007 - Voj Elena, Contribuţia Ioanei Em. Petrescu la studiul
postmodernismului în teoria literară, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2006, ISBN
(10) 973-686-945-8, 196 pag.
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)
•

Grant NEC-Link, 113 / 11.01.2008, februarie-iunie 2008 (200 dolari/lună)

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

3

II. 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.)
•

membră şi secretară CCRBC (membră a Centrului de Cercetare a Romanului Britanic
Contemporan) din 2007

Data:

Semnătura:

18.03.2010
Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
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