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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) 
Adrian Luduşan, “On the effectiveness of Kalmár’s completeness proof for propositional 
calculus”, Logos Architekteon, Vol. 2 No.3, Winter –Spring 2009 
 
Adrian Luduşan, “Compactness and expresivity”, Studia Universitatis Babes-Bolyai, seria Philosophia, 
2/2007 
 
Adrian Luduşan, Argumentarea, Apostrof, anul XVIII, 2007, nr. 4 (203) 
 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
 
Prefaţa volumului Philosophy of Pragmatism - Religious Premises, Moral Issues and Historical Impact, 
Cluj-Napoca: EFES, 2007  
 
Prefaţa volumului Philosophy of Pragmatism (II) Varieties of Pragmatism. Classical Tradition and 
Contemporary Developments, Cluj-Napoca: EFES, 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 

mailto:staff@staff.ubbcluj.ro


Bogdan Dicher & Adrian Luduşan (eds.), Philosophy of pragmatism (II): Salient inquiries, Cluj-
Napoca: EFES, 2008 
 
Editor asistent al volumului Living in Truth A Conceptual Framework for a Wisdom Society and the 
European Construction, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2008 
 
Monica Merutiu, Bogdan Dicher & Adrian Luduşan(eds.), Philosophy of Pragmatism - Religious 
Premises, Moral Issues and Historical Impact, Cluj-Napoca: EFES, 2007  
 
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 
 

1. Membru al staff-ului editorial al revistei Romanian Journal of International Studies, Facultatea de 
Studii Europene în colaborare cu Facultatea de Istorie şi Filosofie, Secţia Istorie, şi Facultatea de 
Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor 

2. Membru al staff-ului editorial al Studia Europaea, Facultatea de Studii Europene 
3. Membru în colectivul editorial al revistei internaţionale de logică şi filosofia ştiinţei Logos 

Architekton 
4. Membru în colectivul editorial al revistei de filosofie Schole 
5. Membru al Centrului de Logică, Filosofie şi Istoria Ştiinţei al Departamentelor reunite de 

Filosofie şi Matematică din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai 
 
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 
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14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial 
 
15. Conferinţe  invitate internaţionale  

1. Adrian Luduşan, Outside the Frame. On seeing the Truth of Godel’s Sentence. Simpozionul 
Inetrnaţional de Logică, Istoria şi Filosofia Ştiinţei, Kurt Godel 100 de ani de la naştere, Cluj-
Napoca, 2006 

2.  Adrian Luduşan, Consideraţii despre semantica logicii modale cuantificate. Direcţii de 
interpretare, Simpozionul Naţional de Logică, Modal Logic and its Applications Cluj-Napoca, 
2007 

3. Adrian Luduşan, Problematica teoriilor referinţei, Zilele Academiei Clujene, Conferinţa de 
Istoria şi Filosofia Ştiinţei, coord. Ionuţ Isac, Cluj-Napoca, 2007 

4. Adrian Luduşan, The Many Faces of Logic: Algebraic and Game-Theoretic Semantics of Logic, 
Conferinţa Internaţională de Logică, şi Filosofia Ştiinţei, Paradoxes, Cluj-Napoca, 2007 

5. Adrian Luduşan, Pragmatism and the New Theories of Reference, Conferinţa Internaţională de 
Filosofie, Philosophy of Pragmatism - Religious Premises, Moral Issues and Historical Impact, 
Cluj-Napoca, 2007 

6. Adrian Luduşan, Peirce and the Algebraic Tradition of Logic, Conferinţa Internaţională de 
Filosofie, Philosophy of Pragmatism (II) Varieties of Pragmatism, Cluj-Napoca, 2008 

 
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 că cea mai relevantă realizare ştiinţifică din ultimii ani o reprezintă elaborarea unui volum de 
exerciţii de argumentare, împreună cu Dl. Prof. Univ.Dr Andrei Marga, în care am structurat şi prezentat 
sub o formă detaliată, principalele mijloace şi tehnici de evaluare a argumentelor. Volumul cuprinde o arie 
vastă de analize de argumente, structurate pe diferite paliere de dificultate, şi prezintă, în acest fel, un 
material unitar şi suficient atât pentru însuşirea cât şi pentru exersarea tehnicilor de argumentare. 
Principalele concepte şi instrumente teoretice cu care operează teoria argumentării sunt introduse 
minuţios, la un nivel intuitiv, pentru ca acest fundament să constituie apoi baza unor analize formale 
avansate, dublate constant de exemplificări şi explicaţii riguroase. Menţionez că volumul este în curs de 
tipărire la editura EFES. 
 
De asemenea, o performanţă pe care ţin să o menţionez, este realizarea, alături de Christian Schuster, 
Liviu Ilea, Ciprian Bogdan, a programului de conferinţe Studium generale aflat sub egida Institutului de 
Cercetări Europene. Miza programului este crearea unei platforme academice prin intermediul căreia 
studenţii să aibă posibilitatea de a intra în dialog în jurul anumitor teme (darwinism, comunism, ştiinţa în 
secolul XXI etc.) cu persoane din mediul intelectual clujean acoperind domenii de specialitate foarte 
diferite (biologie, filosofie, literatură, fizică, ştiinţe politice, istorie etc.).  
 
 

 

 

 

 

Data:        Semnătura: 

 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 
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