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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. Domnul, lele X şi modernitatea românească, în „Caiete de antropologie istorică”, anul VIII, nr.
1 (14), ianuarie-iunie 2009, pp. 5-9 (ISSN 1583-2562)
2. Problema morţii animale şi modernitatea, în „Caiete de antropologie istorică”, anul VIII, nr. 1
(14), ianuarie-iunie 2009, pp. 129-142 (ISSN 1583-2562)
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)

1. Rapoartele sanitare – sursă pentru istoria secolului al XIX-lea românesc, în ***, „Biserică,
societate, identitate. In honorem Nicolae Bocşan”, Presa Universitară Clujeană, 2007, pp.421431.
2. 1 Decembrie la Cluj-Napoca (1949-2004). Anatomia unei sărbători, în „Caiete de antropologie
istorică”, anul IV, no. 7, ianuarie-iunie 2005, pp. 293-312 (ISSN 1583-2562) (în colaborare cu
Elena Bărbulescu).

3. Cultură ţărănească şi cultură medicală la mijlocul secolului al XIX-lea, în Constantin
Bărbulescu, Luminiţa Dumănescu, Sorin Mitu, Vlad Popovici (editori...), ”Identitate şi alteritate”,
vol IV, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2007, pp. 285-296 (ISBN 973-109-058-4).
Articole publicate în volumelele de lucrări ale unor conferinţe internaţionale:
1. Modernization of the medical discourse upon the first childhood in Romania (XIX-th – XX-th
centuries), în „4th International Children & Communication Congress & 4th International
Children Films & Congress «Children Under Risk», October 22-24, 2007”, Istambul University,
Faculty of Communication, Istanbul, 2008, vol. 1, pp. 53-58. (ISBN: 978-975-404-817-9)

5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate

1. Modernizarea lumii rurale din România în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi la
începutul secolului al XX-lea. Contribuţii, Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2005, 170 p. (în colaborare
cu Vlad Popovici)
2. Corvin. O biografie rurală, Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2006, 356 p. (în colaborare cu Elena
Bărbulescu)
La edituri neacreditate:

1. Imaginarul corpului uman. Între cultura ţărănească şi cultura savantă (secolele XIX-XX), Ed.
Paideia, Bucureşti, 2005, 272 p.

7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale

1. Editor (alături de Luminiţa Dumănescu, Sorin Mitu, Vlad Popovici) al volumului ”Identitate şi
alteritate”, vol IV, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2007.
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) : 8
Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) : 3
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
Membru în colegiul redacţional al revistei “Caiete de Antropologie Istorică”, editată de Seminarul de
Antropologie Istorică al Catedrei de Istorie Modernă, Facultatea de Istorie şi Filosofie
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)
1. Geneza identităţilor moderne în Europa Centrală, grant CNCSIS, 2006-2008, 183.000 lei
2. Geografia simbolică a Europei moderne în context mondial, grant CEEX, 2006-2008, 274.244 lei
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)

1. 2004-2005. Grant CNCSIS, Tip AT, cod 55, Modernizarea lumii rurale in România la sfârşitul
secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Dimensiunea sanitară şi igienică
- valoare 2005: 8395 Ron
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2. 2009-2011. Grant CNCSIS (PNII), tip Idei, cod 2588, Elita medicală şi procesul modernizării
societăţii rurale din România (1859-1914)
- valoare 2009: 88694,58 Ron

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
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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.)
Cred că cea mai importantă realizare ştiinţifică din ultimii 5 ani, din perspectiva mea, este
deschiderea unui şantier istoriografic pe care până acum s-a lucrat foarte puţin. Este vorba de
modernizarea lumii rurale. Cu toate că pentru secolele XVIII-XX istoriografia românească recunoaşte
importanţa modernizării ca fenomen social, paradoxal, tocmai acest subiect pare neglijat. Şi dacă
modernizarea elitelor este cât de cât studiată, modernizarea lumii rurale este complet lăsată la o parte. Cea
mai bună exemplificare a dezinteresului istoriografiei pentru modernizarea lumii rurale este tocmai locul
pe care acest subiect îl ocupă în noul tratat de Istorie a României: o jumătate de pagină.
Şi cum un subiect ca acela care l-am remarcat mai sus este gigantesc ca volum de lucru, am ales să
lucrez, pentru început, pe un intrval cronologic bine delimitat (1860-1914), pe un spaţiu geografic la fel de
strict delimitat (Vechiul Regat) şi din marea problematică a modernizării am tranşat o singură bucată de
care să mă ocup: modernizarea igienică şi sanitară. E un început. Şi ar mai fi de amintit că noi privim
modernizarea ca un proces de aculturaţie internă, un proces ce se deasfăşoară pe toate palierele sociale şi
care are ca scop pricipal asimilarea, ca mod de viaţă şi valori, lumii ţărăneşti la lumea urbană. Practic,
alături de proiectele mele de etnologie, acesta este subiectul major pe care am lucrat ca istoric.Până acum
pe acest subiect am publicat o carte, o serie de studii iar granturile de cercetare gravitează în jurul aceleiaşi
problematici.
Cât despre impactul cercetării, acesta este mai greu de surprins. Cert este că publicarea cărţii pe
subiectul amintit, chiar dacă nu la o editură mare, a avut o bună primire în cercul istoricilor modernişti din
ţară, mai ales la Bucureşti unde în cadrul grantului de cercetare derulat începând cu 2009, anul acesta vom
organiza o conferinţă naţională pe subiect. Încet, dar zic eu sigur, lucrurile se pun în mişcare.

Data:

14.03.2010

Semnătura:

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,

Prof.univ.dr. Sorin Mitu
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