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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)

1. „Lucreţia Jurj – Destinul unei vieţi”, în Anuarul de Istorie Orală, AIO III, Cluj-Napoca,
Presa Universitară Clujeană, 2001
2. „Dumnezeul închisorii/Dumnezeu în închisoare: experienţe religioase în memorialistica
românească de detenţie” în Anuarul Institutului de Istorie Orală, AIO VIII, ClujNapoca, Presa Universitară Clujeană, 2007
3. „Scrierile despre sine între literatură şi istorie”, în Anuarul de Istorie Orală, AIO IX,
Cluj-Napoca, 2010 (sub tipar)
4. „Particularităţi şi clişee în memorialistica de detenţie” în Cercetare ştiinţifică şi

valorificare muzeală (vol. II), Cluj-Napoca, Argonaut, 2006
5. „Dincoace de gratii... Reprezentări ale momentului eliberării în memorialistica de

detenţie” în Forme de represiune în regimurile comuniste (coord. Cosmin Budeancă,
Florentin Olteanu), Iaşi, Polirom, 2008

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

Memorie şi suferinţă. Consideraţii asupra literaturii memorialistice
concentraţionar comunist, Cluj-Napoca, Argonaut, 2010 (sub tipar)

a

universului

7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale

1. Gheorghe Motrescu, „M-au distrus, dar încă nu m-au învins”. Memorii. (ediţie îngrijită, studiu
introductiv), Cluj-Napoca, Argonaut, 2007
2. Cercetare ştiinţifică şi valorificare muzeală (vol. I-II), editori: Cosmin Budeancă, Florentin
Olteanu, Iulia Pop, Cluj-Napoca, Argonaut, 2006
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)
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
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III. Realizare remarcabilă
Publicarea tezei de doctorat sub titlul Memorie şi suferinţă. Consideraţii asupra literaturii

memorialistice a universului concentraţionar comunist reprezintă diseminarea activităţii de
cercetare în domeniul memorialisticii de detenţie şi, o dată în plus, certificarea importanţei
corelării cercetării în domeniul istoriei tradiţionale cu metodele specifice istoriei orale, domeniu
absolut necesar pentru cunoaşterea completă a istoriei recente. Cercetarea noastră îşi propune să
reliefeze modul în care memoria personală poate deveni o sursă complementară istoriei
tradiţionale, oprindu-ne asupra segmentului deţinuţilor politici în perioada comunistă. Memoriile,
jurnalele, povestirile vieţii reprezintă o alternativă importantă ce se conjugă benefic cu sursele
oficiale, cu atât mai mult cu cât, pentru segmentul avut în vedere, istoria României şi a românilor
a fost deseori ocultată. Mai mult, istoriei evenimenţiale i se adaugă istorii personale ce reflectă
impactul ideologiei comuniste asupra unor categorii diferite de supravieţuitori ai Gulagului
românesc, consideraţi oponenţi ai sistemului. Rolul acestor documente este de a restitui şi
completa istoria unui trecut care „nu vrea să treacă”.

Data:

Semnătura:

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
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