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Dosar individual  

 
Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009 
 
Nume,  prenume, grad did.  LÁSZLÓ LÓRÁNT, DOCTORAND 
Facultatea, Catedra U.B.B. Cluj-Napoca, Universitatea de Teologie Reformata 
Domeniul ştiinţific Istoria bisericii reformate sec. 19 – 20. 
Adresa paginii web personale - 
Adresa e-mail laszlo.lorant@gmail.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) 
 

1. László Lóránt: A marosvásárhelyi református temető. Webimage. Târgu Mureș, 2005.  
 
În curs de apariție: 
 

2. László Lóránt: A Marosvásárhelyi virilizmus szerkezetváltozásai. Erdélyi Múzeum. 
2010. I. 

3. László Lóránt: Gyáni Gábor: Budapest túl jón és rosszon. Korunk. 2010. aprilie. 
 
 
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 
- 
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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) 
- 
 
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) 
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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 
 

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 urma cercetărilor la Arhivele Naționale din Târgu Mureș și Budapesta am reușit să 

identific schimbările survenite în structura virilismului (elita economică) mureșan în perioada 

1879 – 1916. Acest proiect reprezintă primul pas în tema doctoratului, care se ocupă cu elita laică 

a Bisericii Reformate în secolul 19 și începutul secolului 20.  

 
 
 

 

 

 

 

Data: 15.03.2010.       Semnătura:  

                                                                                                                     László Lóránt 

Certific validitatea datelor prezentate 
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