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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) 
 
- The Appropriated Past and Oral History. Oral History Conference, în Colloquia. Journal 
of Central European History, vol. XIV/2007, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2008, 
pp. 141-144.   
- Guvernele maghiare din perioada 1938-1945, în Pro Saeculum, Anul VII, nr. 6(50)/2008, pp. 
87-89. 
- Shoah în Transilvania de Nord, în Pro Saeculum, An VII, nr. 5 (49)/2008, pp. 59-61. 
- Les prédispositions raciales sont un mythe, în Pro Saeculum, An VII, nr. 4 (48)/2008, pp. 54-
57. 
- Shoah sau Holocaust, în Pro Saeculum, An VII, nr. 3 (47)/2008, pp. 54-57. 
- Memoria fricii şi a suferinţei în lagăr. Mărturii ale supravieţuitorilor Shoah-ului, în 
Anuarul de Istorie Orală (AIO) X. Trecutul aprop(r)iat şi istoria orală, PUC, Cluj-Napoca, 2008, 
pp. 83-95. 
- Personalităţi ale culturii evreieşti transilvănene. Supravieţuitori ai Holocaustului. Egon 
Marc Lövith, în AIO VIII, PUC, Cluj-Napoca, 2007, pp. 133-147. 
- Reflectarea ideologiei anarhiste in literatura secolului XIX. Tolstoi si tolstoismul, în Pro 
Saeculum, an IV, nr. 6-7, (20-21), 2005, pp. 54-60. 
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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 
- Ioana Cozman, Depoziţii despre viaţă şi moarte: Holocaustul din Nord-Vestul Transilvaniei. 
Cercetare de istorie orală, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2009. 
- Ioana Cozman, Gela Benchea, Anuarul de Istorie Orală (AIO) X. Trecutul aprop(r)iat şi 
istoria orală, Presa Universitară Clujeană (PUC), Cluj-Napoca, 2008, ISBN 978-973-109-106-8. 
 
 
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) 
Film Documentar: 
- Ioana Cozman, Ce a rămas nerostit/ What was left unspoken/ Ce qui restait non-dit (DVD), 
2009. 
- Ioana Cozman, The Jewish Community in the City of Cluj (VHS si CD), Risoprint, Cluj-
Napoca, 2004, ISBN 973-656-766-4. 
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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) 
„Memorialul Holocaustului evreilor Transilvăneni. Studiu de informare-documentare pentru 
infiintarea unui muzeu al holocaustului la Cluj-Napoca”, CNCSIS NR. 2426, VALOARE 
1.000.000 RON, desfasurare 2009-2011. 
 
“Holocaustul evreilor din Transilvania de Nord Vest intre istorie si memorie. Cercetare de istorie 
orala.” desfasurare 2006-2008, suma 100.000 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) 
Holocaust in Transilvania de nord-vest, tip TD finantat de CNCSIS pentru perioada 2007-2008, 
valoarea 27000 lei. 
 
 
13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial 
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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 
„Trecutul aprop(r)iat si istoria orala”, 9-10 noiembrie 2006, Cluj-Napoca,  Universitatea 
„Babes-Bolyai”, Institutul de Istorie Orala 
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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.) 

 
Printre realizarile stiintifice poate fi mentionata lucrarea de doctorat, realizata in co-tutela la Universitatea 
Babes-Bolyai Cluj-Napoca si Universtite Paul Valery Montpellier III,  sustinuta in decembrie 2009, cu 
titlul: „Holocaust in Transilvania de Nord-Vest”. Ca urmare a cercetarii efectuate am publicat o serie de 
articole pe tema vizata, precum si editarea unui volum de marturii orale cu privire la Holocaustul din 
nordul Transilvaniei. Cercetarea stiintifica a fost imbinata cu expunerea artistica a informatiei, prin 
realizarea unui film document de scurt metraj, cu titlul: „Ce a ramas nerostit” (DVD 2009). 

 

 

 

 

Data: 19.03.2010       Semnătura: 

 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 
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