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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)
1) Articolul « Apparence et jugement » - STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI, THEOLOGIA
CATHOLICA, LI 2, 2006, p.75-83.
2) Studiul « La structuration inconsciente du sujet humain dans la perspective du corps et de
l’image » - STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI, THEOLOGIA CATHOLICA, LI 3, 2006,
p.9-22.
3) Articolul « Langage et „ frontière” » - STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI, THEOLOGIA
CATHOLICA, LI 3, 2006, p.23-32.
4) Recenzia carţii : Yves-Marie Blanchard, Sfântul Ioan, Cluj, Editura Galaxia Gutenberg 2006,
124 p. - STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI, THEOLOGIA CATHOLICA, LI 3, 2006, p.203204.
5) Articolul « Corps et seduction » - STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI, THEOLOGIA
CATHOLICA, LII2, 2007, p.161-170.
6) Articolul « Le regard et le corps » - STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI, THEOLOGIA
CATHOLICA, LII4, 2007, p.163-170.
7) Articolul « Antropologie şi bioetică. Argumentul persoanei.» - STUDIA UNIVERSITATIS
BIOETHICA, anul I, nr.2, Cluj Napoca, 2007, p.68-75.
8) Articolul « De la aparenţa corporală la manipulare. Perspective etice.» - STUDIA UNIVERSITATIS
BIOETHICA, anul I, nr.3, Cluj Napoca, 2008, p.33-44.
9) Articolul «Criza identităţii şi criza semnificaţiei în enciclica Spe Salvi.» - STUDIA
UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI, THEOLOGIA CATHOLICA, LIII4, 2008, p. 73-79.

10) Articolul «Recenzie : Jean-Michel Maldamé. Le péché originel. Foi chrétienne, mythe et
métaphysique.» - STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI, THEOLOGIA CATHOLICA, LIII4,
2008, p. 258-261.
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)
1. Articolul « Traverser les frontières. Jean-Paul II et l’Eglise Greco-Catholique de

Roumanie » in « A NADZIEJA ZAWIESC NIE MOZE… » KSIAZKA
DEDYKOWANA PAPIEZOWI JANOWI PAWLOWI II W PIERWSZA ROCZNICE
JEGO SMIERICI. Lodz, Ed. Instytut Teologiczny, 2006, p.122-130.
2. Articolul « La manipulation du corps », în volumul de studii colective: MOZAIC TEOLOGIC
VI, Ed. Viaţa creştină, Cluj-Napoca, p.110-123.
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate
Cartea (colectiv) « Dicţionar teologic creştin pentru liceu.», Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2008, 160p.
7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale
MOZAIC TEOLOGIC VI, Ed. Viaţa creştină, Cluj-Napoca, 156 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) : 16
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
Studia Bioethica, vezi http://www.studia.ubbcluj.ro/serii/bioethica/index_en.html
Studia Theologia Catholicam vezi http://www.studia.ubbcluj.ro/serii/th_cat/
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)
Practici şi strategii normative în România pre şi post aderare. Director grant Conf. Dr. Ion
Copoeru (UBB Cluj - Facultatea de Filozofie).
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
1. 2006 (24-28 martie) participare la Simpozionul internaţional „Ioan-Paul ai II-lea” de la Lodz
(Polonia) cu conferinţa „Traverser les frontières. Jean-Paul II et l’Eglise Greco-Catholique de Roumanie”
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2. 2007 – participare la Congresul International 2007 al Societataii romaneToma de Aquino cu
conferinta: „Regularizarea sexualitatii : Pavel, Augustin ,Toma din Aquino. ”
3. 2009 (13-14 nov 2009) – conferinţa Le dialogue romano catholique/greco-catholique en Transylvanie. În
cadrul simpozionului: Dialog jako konieczny model w dzisiejszym spoleczenstwie pluralistycznym i kosciele,
organizat de Facultatea de Teologie şi Civitas Christiana din Lodz, Polonia.
4. 2009 (22-23 nov. 2009) – conferinţa Teologia după Darwin: evoluţionism şi creaţionism. În cadrul
simpozionului internaţional „Darwin, evoluţia speciilor şi gândirea evoluţionistă”, organizat de Facultatea de
Filosofie şi Facultatea de Biologie din cadrul Universităţii Bucureşti.

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.)
În anul 2006 am obţinut titlul de doctor în filosofie, în urma susţinerii tezei de doctorat cu titlul:
Corps et image. Une perspective éthique contemporaine. Metoda de abordare din teză, “Frontiera ca
paradigmă interdisciplinară” a deschis perspective de cercetare :
- la Centrul de Bioetică din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai
- la simpozionul internaţional organizat de Facultatea de Teologie şi Civitas Christiana din
Lodz, Polonia, 2009 (13-14 nov 2009): Dialog jako konieczny model w dzisiejszym
spoleczenstwie pluralistycznym i kosciele.
- la simpozionul internaţional organizat de Facultatea de Filosofie şi Facultatea de Biologie
din cadrul Universităţii Bucureşti (22-23 nov. 2009): „Darwin, evoluţia speciilor şi gândirea
evoluţionistă”.
- în teologie, prin proiectul de susţinere a unei teze de doctorat în teologie la Institutul Catolic
din Toulouse.

Data:

15.03.2010

Semnătura:

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
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