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Criteriul I – Output
1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI (cu menţionare factorului de impact în cazul
celor cotate)
1. Leon Volovici – istoric al vieţii intelectuale evreieşti din România/Leon Volovici – Historian of
the Jewish Cultural Life from Romania, în Journal for the Study of religions and Ideologies (cotată
ISI în Art&Humanities Citation Index şi Current Contents: Arts&Humanities)), 7, 21 (Winter 2008), p.
28-41.

2. Articole ştiinţifice publicate în ISI proceedings
3. Articole ştiinţifice indexate în BDI (din lista CNCSIS)
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)
1.From Mântuirea to the banches of the Parliament. The Jewish National Party and its first
representatives in the Romanian Parliament, în Political Ideologies in the 19th-20th Centuries and their
Jewish Representatives- Studia Judaica, 2007, XV, p. 161-171
- denumirea conferintei: Political Ideologies in the 19th-20th Centuries and their Jewish
Representatives, organizată de Institutul de iudaistică şi istorie evreiască Dr. Moshe Carmilly, Cluj
- vezi www.euro.ubbcluj.ro/institutiudaica
2. Stereotipuri şi clişee antisemite în discursul parlamentar românesc interbelic (1919-1930), în L.
Gyemant, M. Ghitta (coordonatori), Dilemele convieţuirii. Evrei şi ne-evrei în Europa Central Răsăriteană
înainte şi după Shoah, Cluj Napoca, Institutul Cultural Român, Centrul de Studii Transilvane, 2006, p. 151170;
- denumirea conferintei: Antiiudaism şi antisemitism în Europa Centrală şi Occidentală,
organizată de Centrul de Studii Transilvane în cooperare cu Institutul de Iudaistică şi
Istorie Evreiască "Dr. Moshe Carmilly", Cluj Napoca, 6-7 decembrie 2004.
- Vezi: www.centruldestudiitransilvane.ro

3. Prof. Univ. dr. Ladislau Gyemant – bibliografia operei, în A. Branda, I. Cuceu, C. Ursuţiu (ed. ),
Spiritualitate şi cultură europeană. Volum dedicat Profesorului Ladislau Gyemant la împlinirea vârstei de 60
de ani, Cluj Napoca, Presa Universitară Clujeană, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, 2007, p. 11-21
4. Presa evreiască – armă politică în lupta de emancipare a evreilor români. Momentul 1923, în A.
Branda, I. Cuceu, C. Ursuţiu (ed. ), Spiritualitate şi cultură europeană. Volum dedicat Profesorului Ladislau
Gyemant la împlinirea vârstei de 60 de ani, Cluj Napoca, Presa Universitară Clujeană, Editura Fundaţiei pentru
Studii Europene, 2007, p. 185-195.

5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate
1. Senatori şi deputaţi evrei în Parlamentul României (1919-1931), Cluj Napoca, Editura EFES, 2006,
395 p.

7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale
1. Spiritualitate şi cultură europeană. Volum dedicat Profesorului Ladislau Gyemant la împlinirea
vârstei de 60 de ani, Cluj Napoca, Presa Universitară Clujeană, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene,
2007, 410 p.

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)
20
- Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute)
10
- Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute)
- Post-doctoranzi (lista nominală)
6. Studenţi internaţionali atraşi (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)
1. Modele culturale şi identităţi evreieşti în spaţiul românesc, director prof. dr. Ladislau
Gyemant, grant CNCSIS, 2005-2007, 37.575 RON
11. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi
valoarea)
1. Femeia in iudaism, grant individual de cercetare, 2006/2007, oferit de Fundatia pentru
promovarea culturii iudaice si israeliene, Bucuresti, Tel Aviv, 3000$
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
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1. Asimilare, integrare şi sionism în ideologia Uniunii Evreilor Români, International Conference The
Alienation and Assimilation Process in the Jewish Communities from Europe, october 27-29, 2009,
Cluj Napoca
2. Câteva consideraţii privind activismul feminin evreiasc din România, Conferinţa internaţională Teme
majore ale istoriei evreilor din România în perspective unui nou mileniu, organizată de Institutul de
studiere a istoriei evreilor din România, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, 12-14 noiembrie
2007, Bucureşti.
- vezi programul

3. De la Mântuirea pe băncile Parlamentului. Partidul Evreiesc si reprezentanţii săi în Parlament,
International Conference Political Ideologies in the 19th-20th Centuries and their Jewish
Representatives, october 17-19, 2006, Cluj Napoca

4. The Antisemitic Dicourse in the Interwar Romanian Parliament, Seminarul internaţional Remembering
the Past, Shaping the Future. Antisemitism, Fascism, Holocaust: History and Interpretation,
organizat de Yad Vashem, Ierusalim, 5-9 iunie 2005.
- vezi programul

16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale
1. membru in comitetul de organizare a conferintelor internationale anuale organizate de
Institutul de iudaistica si istorie evreiasca dr. Moshe Carmilly, Cluj Napoca, 2005-2009.
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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.)
Senatori şi deputaţi evrei în Parlamentul României (1919-1931), Cluj Napoca, Editura EFES, 2006,
395 p. (teză de doctorat susţinută cu distincţia Magna cum laude)

Din perspectivă metodologică, cercetarea legată de prezenţa senatorilor şi deputaţilor
evrei în Parlamentul României în perioada interbelică, aduce în prim planul discuţiilor şi
analizelor de specialitate un domeniu esenţial, aproape de loc supus unei cercetări pertinente,
pentru reconstituirea veridică a activităţii politice evreieşti din România interbelică, perioada în
care, să nu uităm, viaţa evreiască din spaţiul românesc, cunoaşte cea mai mare anvergură şi
complexitate a manifestărilor sale. Prezenţa parlamentarilor evrei în cel mai inalt for legislativ al
ţării a oferit o posibilitate atât pentru ridicarea problemelor specifice ale comunităţii evreieşti, cât
şi pentru cunoaşterea punctelor de vedere ale majorităţii, conturându-se astfel soluţii acceptabile
pentru ambele părţi implicate, căutându-se, în fond, căile unei convieţuiri care se dorea încadrată
în normele şi condiţionările unei societăţi conforme standardelor europene ale democraţiei.
Confruntarea permanentă a dezbaterilor parlamentare, sursa principală a cercetării, cu
reflectarea lor în presa evreiască şi românească a vremii a oferit posibilitatea determinării
impactului problematicii evreieşti asupra opiniei publice, aducându-se importante elemente
importante pentru înţelegerea atât a motivaţiilor care au stat la baza discuţiilor şi deciziilor
parlamentare, cât şi a efectelor acestora asupra evoluţiei societăţii evreieşti în ansamblul ei. În
final, apelul făcut la memorialistica evreiască, cea de-a treia sursă esenţială de documentare,
facilitează înţelegerea mecanismelor mai intime, care au stat la baza poziţiilor sau soluţiilor
finale. Vorbim aici, în fond, de un ajutor nepreţuit pentru o mai fină observaţie a polemicilor,
disensiunilor şi rivalităţilor personale, caracteristice şi mediului politic evreiesc.
Evaluarea făcută activităţii parlamentrailor evrei este de mare importanţă în câmpul
cercetării istoriei evreilor din România, deoarece ea reliefează atât realizările, cât şi eşecurile
acestora în domenii de interes, fundamentale pentru viaţa comunităţii evreieşti, respectiv statutul
juridic, statutul şcolii evreieşti, statutul comunităţii evreieşti şi, nu în ultimul rând, atitudinile
luate şi lupta împotriva agitaţiilor antisemite ale perioadei.
Activitatea parlamentarilor evrei este importantă şi datorită efectelor avute de aceasta
asupra atitudinii partenerilor politici români faţă de problematica în discuţie. Noutatea analizei
este adusă de departajarea tipului de discurs parlamentar, respectiv un tip de discurs favorabil sau
receptiv la problematica evreiască, unul definit ca ostil, dar care se încadrează totuşi în normele
democratice ale unor polemici, în conformitate cu interesele şi conştiinţa participanţilor, dar în
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condiţiile respectului reciproc şi tipul de discurs antisemit, marcat de prejudecăţi iraţionale şi
ilogice, închis total la orice tip de argumen şi tributar propriilor clişee şi viziuni preconcepute
privind rolul şi locul care trebuie ocupat de evrei în cadrele societăţii româneşti.

Data:

Semnătura:

20.03.2010

Claudia Ursuţiu

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
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