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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)
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)

1.
Historical minorities and new immigrants, in: Ruegg Francois, Poledna Rudolf, Rus Calin
(ed.), 2006, Interculturalism and Discrimination in Romania, LIT Verlag, Muenster, Hamburg,
Berlin, Wien, London, Zuerich, ISBN 3-8252-8075-3 (342 p.), pp. 47-58
2.
Poledna Rudolf, 2009, Welfare per tutti? Utopia e realta in una societa socialista. Il caso
della Romania/Welfare for all? Utopia or reality in a socialist society. The case of Romania, in:
Urbanistica, LXI, INU, nr 139, a four monthly journal, may-august, Istituto nazionale di
urbanistica (INU), Roma, (ISSN 0042-1022), pp. 101-106 (140p)
3.
Poledna Rudolf, 2009, Ambiente si afecte. O optiune/An option, in: Revista Arhitext.
Arhitectura Design Arte, anul XVI nr. 08-09 (198-199), august – septembrie, Editata de
Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu” Bucuresti, (ISSN 124-886X) pp. 86 – 93
(176p)
4.
Poledna Rudolf, 2009, Peisaj Tactic/Tactical Landscape, in: Revista Arhitext.
Arhitectura Design Arte, anul XVI nr. 12 (202), decembrie, Editata de Universitatea de
Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu” Bucuresti, (ISSN 124-886X) pp. 98 – 105 (112p)

5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale

Ruegg Francois, Poledna Rudolf, Rus Calin (ed.), 2006, Interculturalism and Discrimination in
Romania, LIT Verlag, Muenster, Hamburg, Berlin, Wien, London, Zuerich, ISBN 3-8252-8075-3
(342 p.)
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate

7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale

1.
Bodnar, Judit, Poledna Rudolf, (Guest ed.), 2009, Restructuring the Postsocialist City,
Studia Universitatis Babes-Bolyai, seria Sociologia, special issue (june, 1). (178 p.), Editura
Presa Universitara Clujeana
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

1.
Membru fondator al Centrului de cercetare al relaţiilor interetnice din Transilvania
(C.C.R.I.T.), Cluj Napoca, Director adjunct
2.
Membru al Asociaţiei Sociologilor din România
3.
Membru al Asociaţiei Urbaniştilor din Cluj
4.
Membru al Societăţii culturale româno-germane
5. Studenţi naţionali atraşi (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică)
-

Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute) - 53
Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) - 9
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
Membru în comitetul de redacţie al revistei BDI Studia, Seria Sociologica
9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează
şi valoarea)
1.
Intensiv Program Socrates/Ersamus Borderlines in urban spaces and planning. Finanţare Comisia
Europeană Valoare 30.000 Euro/workshop 2005, 2006 Total program aprox 90.000 Euro
2.
„Viata cotidiana la frontiera rasariteana a Uniunii Europene: Abordareaspatiului de catre populatia
din regiunea de granita Romania/Republica Moldova“, finantare: Fundatia Volkswagen, pentru perioada:
01.09.2006- 31.08.2009, cooperare Universitatea din Potsdam, prof. univ. dr. Wilfried Heller (Alltag am
östlichen Rand der EU: Raumaneignungen der Bevölkerung im Grenzraum Rumänien/Republik Moldau
Bewilligung/aprobat: 04.04.2006 Laufzeit/Durata: 3 Jahre/ani Finantare proiect: 174.500 Euro
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)
1.
LLP/ERASMUS - IP “Demographic change and european cities” 45.000 Euro/workshop, (anul
acesta Trieste Italia, 25 august – 7 septembrie, beneficiari 5 studenti ai facultatii noastre).
2.
Nomads and parliamentarians. The influence of mobility and religious affiliation on identity
building and on the development of integration social policies. Roma people in Northern, Eastern
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3.
12. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea)
1.
Grant CNCSIS: cod 1364 tema nr. 19
Producţia spaţiului urban. Vizualizarea şi reprezentarea inegalităţilor sociale cu ajutorul hărţilor digitale şi
hărţilor mentalevaloare: 163.715 Ron
2.
Studiu de fundamentare Plan Urbanistic General Cluj Napoca, 2009- 2010, probleme demografice
si sociale, contract inregistrat la departamentul cercetare UBB, valoare 55.300 RON.
3.
Studiu comandat de Ordinul Arhitectilor din Romania, "Arhitect in Romania", valoare, 190.000
Ron
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.)

Reorientarea preocuparilor mele teoretice, metodologice si de cercetare empirica, spre
problematica spatiului. Ma intereseaza premisele, conditionarile si consecintele interactiunilor
dintre societate si spatiu (atit cel fizic cat si cel social). Am incercat sa reunesc intr-o conceptie
unitara si intr-un demers empiric de cunoastere, elementele de constituire ale societatii (printre
ele spatiul si timpul) Pe de alta parte incerc sa surprind impactul socialului aspura constituirii
spatiului, asupra productiei si constructiei spatiului. Am realizat o baza de date in care am
impletit dimensiunea digitalizata a spatiului (pentru municipiul Cluj, dar se poate generaliza) cu
variabilele recensamintului din 1992 si 2002 la nivel de unitati de recenzare. Putem cunoaste
acum distributia spatiala, volumul, densitatea etc unor variabile sociologice la nivelul orasului
Cluj. Putem simula chiar diverse scenarii demografice sau socio-economice. Aceste preocupari
au deschis domeniul sociologiei spre domeniul arhitecturii, urbanismului si amenajarii
teritoriului. Dovada utilitatii si legtimitatii unei atare demers de cunoastere, reflectie si analiza
este implicarea mea si a colaboratorilor mei (in sens mai larg a sociologiei) in realizarea studiilor
de fundamentare in cadrul elaborarii Planurilor Urbanistice Generale (de ex. Pentru municipiul
Sibiu si Cluj Napoca)

Data:

Semnătura:

17 MARTIE 2010
Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
PROF. UNIV. DR. TRAIAN ROTARIU
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