ROMÂNIA

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca
Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22
Fax: 40 - 264 - 59.19.06
E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

RECTORATUL

Universitatea Babeş-Bolyai
Competiţia Excelenţei 2010
Dosar individual
Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009
Nume, prenume, grad did.
Facultatea, Catedra
Domeniul ştiinţific
Adresa paginii web personale
Adresa e-mail

KOVÁCS MÁRIA-MÁRTA, DOKTORAND
Teologie reformata
istoria bisericii
kovacsmm@yahoo.com

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)

Kovács Mária-Márta: Obiecte de cult în inventarul parohiilor reformate din Transilvania cu
privire deosebită la argintăria Diecezei Reformate Hunedoara–Zărand. În volumul de conferinţă
internaţională Colligite fragmenta! Patrimoniul cultural din Transilvania, redactat de N. Kis
Tímea. Budapesta, 2009. 266-277.
Kovács Mária-Márta: Obiecte de argintărie şi de cositor în Dieceza Reformată Küküllő. În
volumul A történelmi Küküllői Református Egyházmegye egyházközségeinek történeti katasztere
I. Cluj-Napoca, 2008. 413-503.
Kovács Mária: Piesele de argintărie din secolele 17-18. aflate în parohia reformată din Clopotiva.
În revista Studia Universitatis Babeş–Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica. LII. 2007/1-2.
95-102.

Kovács Mária: Clenodii. Date suplimentare despre obiectele de cult aflate în parohiile reformate
Pava, Zăbala şi Zagon. În volumul de conferinţă Schimbări în cultură şi societate din Scaunul
Orbai, redactat de Kinda István – Pozsony Ferenc. Sfântu Gheorghe, 2007. 103-122.
Kovács Mária: Obiecte de argintărie şi de cositor în parohiile reformate din Capitlul Şieu Mare.
În volumul A nagysajói káptalan egyházközségeinek történeti katasztere. Cluj-Napoca, 2007.
350-394.
Kovács Mária: Argintărie. În volumul A hunyad-zarándi református egyházközségek történeti
katasztere III. Cluj-Napoca, 2007. 454-504.
Kovács Mária: Piese de argintărie din secolele 16–18. aflate în parohiile reformate din Deva şi
Haţeg. În revista Református Szemle, 2007/4. 834-862.
Kovács Mária: Căni de cositor din secolele 17–18. aflate în parohiile reformate Sepsi şi Orbai. În
revista Studia Universitatis Babeş–Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica. LI. 2006/1-2.
145-160.
Kovács Mária: Obiecte de cositor în Dieceza Reformată Sepsi. În revista Református Szemle,
Cluj-Napoca. 2006/6. 714-735
Kovács Mária: Obiecte de cult în Dieceza Reformată Sepsi. În revista Református Szemle, ClujNapoca. 2006/2. 204-221
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate
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)
- 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)
Obiecte de cult în protopopiatele din Trei Scaune – director proiect, CNCSIS, tip TD – 27 742 RON
Structura si patrimoniul bisericesc în mediul multicultural al Protopopiatului Târnavelor (sec. XVII–

XVIII) – membru echipă, CNCSIS II, tip Idei – 192 932 RON
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)
Obiecte de cult în protopopiatele din Trei Scaune – director proiect, CNCSIS, tip TD – 27 742 RON
13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial

3

15. Conferinţe invitate internaţionale

2009 - Simpozionul internaţional „Fiatal művészettörténészek konferenciája II” organizat de
Fundaţia CentrArt la Budapesta.
2009 – Simpozionul internaţional „Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma”,
organizat de Colegiul Doctorilor în teologie al Eparhiei Reformate din Ungaria la Budapesta.
2008 - Simpozionul internaţional „Műemlékvédelem Erdélyben”, ediţia II-a, organizat de
Fundaţia de Istoria Culturii „Entz Géza” la Sovata.
2008 - Simpozionul internaţional „Colligite fragmenta!” organizat de Facultatea de Istoria artei al
Universității Eötvös Lóránd din Budapesta.
2007 – Simpozionul internaţional „Fiatal művészettörténészek konferenciája” organizat de
Fundaţia Istoria Culturii „Entz Géza” la Cluj-Napoca.
2005 - Simpozionul internaţional „A régi Erdély művészete”, organizat de Fundaţia de Istoria
Culturii „Entz Géza” la Cluj-Napoca.
2005 - Simpozionul internaţional „Népi vallásosság a Kárpát-medencébe”, ediţia VII-a, organizat
de Muzeul Naţional Secuiesc şi Muzeul din Veszprém la Sfântu Gheorghe.

16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale

2007 – Simpozionul internaţional „Fiatal művészettörténészek konferenciája” organizat de
Fundaţia Istoria Culturii „Entz Géza” la Cluj-Napoca.

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.)
Cele mai importante realizări ştiinţifice al ultimelor 5 ani sunt constituite din inventarierea şi
publicarea obiectelor de argintărie şi de cositor aflate în parohiile reformate din protopopiatele
Hundoara–Zărand, Târnavelor, Sepsi, Orbai, Kézdi, Erdővidék. Obiectele de argintărie şi de
cositor păstrate în parohiile reformate transilvănene erau aproape necunoscute. Valorosul fond
de argintărie şi de cositoare care s-a păstrat până acum în parohiile reformate este cunoscut
sporadic, insuficient cercetat şi valorificat ştiinţific. Aceste cercetări se bazează pe prelucrarea
materialului inedit aflat în parohiile reformate. Majoritatea pieselor au ajuns în posesia
bisericilor prin donaţii, deşi se află în inventarul bisericilor ca piese liturgice sunt lucrări de
artă profană. Materialul pe care l-am prezentat în lucrări științifice cuprinde piese a căror
forme şi motive decorative au fost la modă în Europa, dar şi piese simple, care reflectă situaţia
materială a comunităţii şi nivelul producţiei meşterilor locali. Rezultatele acestor cercetări au
adus noi date importante din punctul de vedere al artei metalelor din Transilvania.

Data: 17. 03. 2010.

Semnătura:
Kovács Mária–Márta

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
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