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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) 
 
Mihai Maga, Filosofia politică a lui Marsilio din Padova, articol în revista Studii Tomiste, 
numărul 3 (2002), Bucureşti, 2002, pp. 159-165; 
 
Mihai Maga, Rolul lui Marsilio din Padova în depăşirea sistemului politic medieval, articol în 
Analele Universităţii din Craiova, Seria Filosofie, nr. 15/2005, pp. 33-45; 
 
Mihai Maga, Un exerciţiu logic si politic in Platon, Omul politic, studiu în volumul Filosofia 
politică a lui Platon, coordonat de V. Muscă şi Al. Baumgarten, editura Polirom, Iaşi, 2006, pp. 
186-198; 
 
Mihai Maga, Opţiuni pentru modernitatea politică în tratatul Defensor pacis de Marsilio din 
Padova, studiu în volumul colectiv Teorii, fapte, interpretări. Lucrările Simpozionului Şcolii 
Doctorale „Paradigma Europeană". Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 
2006; 
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Mihai Maga, Rolul legii în construcţia unei societăţi laice la Marsilio din Padova, articol în 
revista Orma. Revistă de studii istorico-religioase, Catedra de Filologie Clasică, Facultatea de 
Litere, Universitatea „Babeş-Bolyai", nr. 4/2006, pp. 136-145; 
 
Mihai Maga, Marsilio din Padova şi provocările modernităţii, articol în revista Dialog teologic 
nr. 19/2007, Institutul Teologic Romano-catolic, Iaşi, 2007, pp. 113-120; 
 
Mihai Maga, Sensul politic al creaţiei la Toma din Aquino, articol în revista Studii Tomiste, 
numărul 7 (2009), Bucureşti, 2010; 
 
Mihai Maga, Cum poate un război să fie just?, studiu în volumul colectiv Studii tomiste (I), 
coord. Alexander Baumgarten, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2010, pp. 135-143; 
 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
- 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
 
Boetius din Dacia, Despre viaţa filosofului, ediţie bilingvă, traducere din lb. latină, notă 
introductivă, note şi comentarii de Mihai Maga, împreună cu un studiu introductiv 
Redescoperirea experienţei intelectuale în idealul moral al filosofului averroist, editura Polirom, 
Iaşi, 2005, 132 p. 
 
Toma din Aquino, Summa theologica, Ia, qq. 65-67, în vol. 1, trad. Alexander Baumgarten 
(coord.), Cristian Bejan, Andrei Bereschi, Gabriel Chindea, Marcela Ciortea, Emanuel Grosu, 
Laura Maftei, Mihai Maga, Adrian Muraru, Laura-Maria Popoviciu, Vasile Rus, Delia Savinescu, 
Wilhelm Tauwinkl, Editura Polirom, Iaşi, 2009; 
 
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) 1 
-  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) 
 
membru al grantului CNCSIS 1724/2003 „Neoplatonism şi construcţie europeană. Plotin şi 
sursele intelectuale ale modernităţii" şi al proiectului de traducere integrală a operei lui Plotin, 
proiect iniţiat de Catedra de Istoria Filosofiei Antice şi Medievale a UBB (14235 RON); 
 
membru al grantului CNCSIS 1389/2006 „Gândirea politică a lui Platon şi Aristotel, fundament 
al construcţiei europene" propus de Catedra de Istoria Filosofiei Antice şi Medievale a UBB 
(42292,5 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) 
- 
 
13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial 
- 
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial 
 
15. Conferinţe  invitate internaţionale  
Conferinţa „Marsilio din Padova şi provocările modernităţii" susţinută la Simpozionul 
internaţional „Identitatea creştină şi valorile Europei de astăzi", organizată de Institutul 
Teologic Romano-catolic din Iaşi, 18 – 19 aprilie 2007; 
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Conferinţa „Sensul politic al creaţiei la Toma din Aquino" susţinută la Colocviul internaţional al 
Societăţii Internaţionale Toma din Aquino, filiala română, Bucureşti – Snagov, 20 – 24 mai 2009; 
 
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 
 
Membru în comitetul de organizare pentru Colocviul internaţional „Filosofia politică a Sfântului 
Toma", 7 – 9 mai 2002, Oradea, organizat de Societatea Internaţională Sfântul Toma de Aquino 
în colaborare cu Masteratul de Filosofie Antică şi Medievală al UBB şi Episcopia Română Unită 
de Oradea; 
 
Membru în comitetul de organizare pentru Colocviul internaţional „Sfântul Toma şi 
neoplatonismul", 3 – 5 octombrie 2003, Oradea, organizat de Societatea Internaţională Sfântul 
Toma de Aquino în colaborare cu Catedra de Filosofie Antică şi Medievală al UBB şi Episcopia 
Română Unită de Oradea; 
 
Membru în comitetul de organizare pentru Simpozionul omagial Filosofie europeană la 
Universitatea clujeană - 110 ani de la naşterea filosofilor Lucian Blaga şi D. D. Roşca, 8 – 9 
octombrie 2005, Cluj-Napoca, organizat de Consiliul Academic al UBB şi Catedra de Istoria 
Filosofiei Antice şi Medievale; 
 
Membru în comitetul de organizare pentru Colocviul internaţional „Cercetări recente de filosofie 
medievală în România, în onoarea profesorului Jean Jolivet", 31 martie – 1 aprilie 2006, Cluj-
Napoca – Bistriţa, organizat de Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, U.P.R. 76 
împreună cu Centrul de Filosofie Antică şi Medievală din Universitatea „Babeş-Bolyai" cu 
susţinerea Societăţii de Concerte din Bistriţa la Cluj-Napoca şi Bistriţa; 
 
Membru în comitetul de organizare pentru Colocviul internaţional Plotin şi confluenţa tradiţiilor, 
23 – 26 mai 2007, Cluj-Napoca – Bistriţa, organizat de Centrul de Filosofie Antică şi Medievală 
UBB, Catedra de Filologie Clasică a Facultăţii de Litere UBB şi Societatea de Concerte Bistriţa 
la Cluj-Napoca, Bistriţa şi Arcalia; 
 

 

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: 15 martie 2010       Semnătura: 

 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 
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