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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)
“Ben Shahn: the role of art in the time of crisis”, in Studia Judaica, Vol. XVI, EFES, Cluj-Napoca, 2005,
pp. 73-87.
“«Sapere aude!» A Kantian Theme in Habermas, Foucault and Heller”, in Studia Philosophia, XLIX, nr.
1-2/2004, PUC, Cluj-Napoca, 2004, pp. 61-69.
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)
“Identităţi fragmentate”, in Altfel de imagini despre romi in România, ed. de Fleck şi Suhalyi, ISPMN,
Cluj-Napoca, 2008.
“George Herbert Mead. On Intersubjectivity”, in Pragmatism, ed. de Monica Merutiu, EFES, ClujNapoca, 2006.
“A fi străin. A fi acasă”, in Fapte, teorii, interpretări, ed. de Horaţiu Crişan, EFES, Cluj-Napoca, 2006.
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) cordonator secundar pentru 5 lucrări
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)
“Strengthening Capacity and Partnership Building to Improve Roma Condition and Perception” (PHARE
RO 2004/016-772.01.01.01, dir. Gabor Fleck, 2007)
10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea)
Participant in the European Union - financed project: “Pro-Ethics: Normative Strategies in Romania in
the Time of pre and post inclusion to EU” (CNCSIS 1356, dir. dr. Ion Copoeru, 2003-2005)
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
2009 – profesor invitat, prin programul ERASMUS, la Universita degli Studi di Milano, Italia.
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.)
Studiul pe l-am realizat în privinţa intersubiectivităţii s-a materializat prin scrierea unei lucrări de
doctorat, susţinută în 2009. Cercetările mele au avut un caracter interdisciplinar – filosofic, sociologic şi în
sfera ştiinţelor cognitive –, având în vedere şi o analiză istorică a intersubiectivităţii de la începutul
modernităţii până astăzi.
Activitatea de tutoriat şi proiectele întreprinse cu studenţii Facultăţii de Studii Europene au crescut
coeziunea grupului de studenţi, facilitând implicarea lor la proiectele facultăţii.
Participarea la programul PHARE, din 2007, a implicat realizarea unor studii de caz calitative în
privinţa unor comunităţi locale din România.

Data:

15 martie 2010

Semnătura:

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
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