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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) 
 
 Studiu, “Sărbătorile comuniste de le comemorare şi celebrare la îndoctrinare”, in Caiete de Antropologie 
Istorică, nr. 1(7) / 2005, pp. 245 – 265 
 
Studiu, “Ne-am săturat de icre negre. Alimentaţia - instrument ideologic al comunismului românesc”, in 
Caiete de Antropologie Istorică, nr.1-2 (8-9) / 2006, pp. 309 – 317 
 
Studiu, “Omul nou – în ideologiile totalitare ale secolului XX”, in Discobolul, Serie nouă, Alba-Iulia, nr. 
111-112-113/ oct.-nov.-dec. 2006, pp. 278 – 295 
 
Studiu, “Religiile politice ale secolului XX: nazismul, fascismul”, in Anuarul Şcolii doctorale Istorie, 
cultura, civilizatie, Cluj-Napoca, nr. 3/ 2007-2008, pp. 415- 433 
 
Studiu, “Corneliu Coposu în închisorile comuniste”, in Studia Universitatis Petru Maior, Historia, VIII, 
Tîrgu Mureş, 2008, pp. 211 – 222 
 
Studiu, “Reforma învăţământului superior şi a universităţii din Cluj din august 1948”, in Caiete de 
Antropologie Istorică, nr. 12-13/2008, pp.127 -146 
 
Studiu, “Defascizarea Universităţii Regele Ferdinand I din Cluj (1944-1946). Epurările şi comprimările 
corpului didactic”, in Analele Universitatii Bucureşti – Ştiinţe Politice, 2009, (în curs de apariţie) 
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Studiu, “Preliminarii, raţiuni politice, ideologice şi academice ale unificării Universităţii Victor Babeş cu 
Universitatea Janos Bolyai. Crearea Universităţii Babeş-Bolyai (1959)”, in Caiete de Antropologie 
Istorică, nr. 1 (14) / 2009, pp. 231 – 260 
 
Studiu, “Discursul stalinist al comunismului românesc din anii ‘50”, in Studia Universitatis Petreu Maior. 
Historia, Târgu Mureş, nr. 9 / 2009,  pp. 261 – 274 
 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
 
Capitol, “Universitatea Babeş-Bolyai în primul deceniu Stalinist” in volumul Istoria Universităţii din Cluj 
(1945-1959), (in curs de apariţie)  
 
Studiu, “Discursul politic în comunismul românesc între 1947-1965.Aspecte privind metamorfozele sale 
de la stalinism la naţional-comunism”, in Interstitio. East European Review of Historical Anthtopology, 
Volume I, number 2 / December 2007, pp.159 – 170 
 
Studiu, “Imaginea Italiei in notele de calatorie ale lui Nicolae Iorga”, in vol. Edizioni Nuova Cultura, 
Collana Chioschi Gialli, Roma, 2008, pp.83-94 
 
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 
- 
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) 
- 
6. Studenţi internaţionali  atraţi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
- 
7. Membru in comitetul de redacţie la reviste ISI 
- 
8. Membru in comitetul de redacţie la reviste BDI 
 
Membru colaborator al comitetului de redacţie pentru revista Caiete de Antropologie Istorică 
 
Redactor al revistei Anuarul Şcolii Doctorale „Istorie. Civilizaţie. Cultură” 
 
9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează 
şi valoarea) 
 

2009 – prezent Membru în reţeaua de cercetare de excelenţă  europeană a departamentelor de 
Istoriae din peste 60 de universităţi europene CLIOHRES (www.cliohres.net)), proiect în valoare 
totală de 5.000.000 EURO 
 
10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 
 

2008 – 2011 Membru în echipa grantului d-nei profesoare Simona Nicoară, grant de 
cercetare CNCSIS de tip PN-II-Idei, nr. 903/ 2009, cu titlul: Structuri instituţionale şi sensibilităţi 
sociale în România Modernă (sec. XIX-XX), în valoare totală de 859.050 RON 
 
 
11. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă internaţională  
- 
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 internaţională “Imaginea Italiei in notele de calatorie ale lui Nicolae 
Iorga”, desfăşurată la Folignio, (Italia), 22-24 febbraio 2007, participând cu comunicare la 
Convenio L’Imagine riflessa. Italiani in Romanbia e romeni in Italia 
 
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 
 

Membru în comitetului de organizare a Simpozionului internaţional bianual iniţiat de 
Seminarul de Antropologie Istorică cu tema Probleme şi teme ale antropologiei istorice 
contemporane, Editia I, desfăşurat la Cluj-Napoca în perioada 9-10 iulie 2007 
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III. Realizare remarcabilă 
 

Prin participarea la programul de cercetare de execelenţă, Cliohres, ce reuneşte peste 

şaizeci de centre universitare europene, am reprezentat Facultatea de Istorie şi Filosofie a 

Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca în grupul tematic “Frontiers and Identities” ce s-a 

reunit la conferinţele de la Praga (6-7 mai 2009), Toulouse ( 25-26 septembrie 2009), Pisa (11-12 

decembrie 2009), Brouxelles (19-20 martie 2010), etc. Această oportunitate a contribuit cu succes 

la conturarea profilului academic al unui cercetător în formare. 

 

 

 

 

 

 

 

Data:17.03.2010      Semnătura: 

        Drd. Nicoară Mihai Teodor 
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