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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)
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate

Patulea Calin Daniel, carte, Paternitate şi măiestrie didactică paulină, GALAXIA
GUTENBERG, TARGU LAPUS, 2009, p. 204.
7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale

Patulea Calin Daniel, Grigore Maior - Episcopul restaurator al Unirii celei dintâi în
Biserica Română Unită , Arhieraticonul lui Grigore Maior 1777, University Press, Editor:
Nuţiu Florica-Elisabeta, 2007, P. 7-18
Patulea Calin Daniel, Mozaic teologic VI, Paternitatea paulină, o dinamică privind

activitatea misionară a Bisericii, Galaxia Gutenberg, Editor: Tat Alin, Săplăcan Călin,
2007, P. 98-109
Patulea Calin Daniel, Învăţământul confesional greco-catolic - repere istorice, Sfântul
Paul, un păstor şi un maestru care îşi dedică propria viaţă în vederea educării şi instruirii
membrilor comunităţii, Episcop Vasile Aftenie, Editor: Jula. F.,, 2008, P. 81-87
Patulea Calin Daniel, Grigore Maior, l'éveque qui a fait renaître la première union dans
l'église roumaine uniate, In Honorem Ion Buzaşi 65, Risoprint, Editor: Ciortea M.,
Scheau, I.,, 2008, P. 338-360
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
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
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.)

Data:

19.03.2010

Semnătura:

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
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