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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)

« Identitatea greco-catolică » (I), în Studia theologica V, 1, 87-92.
« Identitatea greco-catolică (II). Modelul traducerii », în Studia theologica V, 2, 147-153.
« Identitatea greco-catolică (III). Modelul iertării », în Studia theologica V, 3, 214-220.
« Perspective müncheneze : program şi realizare », în Studia theologia catholica, LII, 1,
161-168.
« Filosofie şi teologie la Vladimir Lossky », în Studia theologia catholica, LII, 2, 133140.
« Relaţia dintre religie şi politică în gândirea catolică actuală : Metz, Küng, Ratzinger », în
Studia Politica VII (4), 979-986.
« Fides et ratio. Deux approches », în Studia theologica VI, 4, 287-304.
« Metoda disputei şi logica Sumei teologice tomiste », în Studia theologica VII, 2, 99104.

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

Théologiques d’ailleurs, Ed. Galaxia Gutenberg, Cluj, 2007.
Dicţionar teologic creştin, Ed. Dacia, Cluj, 2008.

7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale
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) 17
Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) 12
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 theologia catholica
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

3

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.)

Studiul « La théologie vue d’ailleurs. Deux cas philosophiques », în New Europe College

Yearbook 2004-2005, Bucharest, 305-349, ca rezultat al unui proiect susținut la Colegiul Noua
Europă (București), a dezvoltat problematica dialogului dintre filosofie și teologie ca parte a unei
investigații mai ample privitoare la diversele tipuri de raționalitate din științele umaniste. Studiul
abordează două opere filosofice din spațiul francofon care se remarcă prin interesul față de
fenomenologia religiei. Concluziile acestor analize fac posibilă o perspectivă comparată asupra
modelelor de dialog filosofie-teologie, pornind de la cel metafizic-tomist și de la cel
fenomenologic-husserlian.

Data:

10 martie 2010

Semnătura:

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
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