ROMÂNIA

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA
Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca
Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22
Fax: 40 - 264 - 59.19.06
E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

RECTORATUL

Universitatea Babeş-Bolyai
Competiţia Excelenţei 2010
Dosar individual (propunere)
Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009
Nume, prenume, grad did.
Facultatea, Catedra
Domeniul ştiinţific
Adresa paginii web personale
Adresa e-mail

DOCTORAND NABĂR LOREDANA MIHAELA
Facultatea de Istorie si Filosofie, Catedra de Istorie Modernă
Istorie
nabar_loredana@yahoo.com

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)

- Le bien commun face à la SDN pendant la periode de l’entre les deux guerres,
Caiete de Antropologie Istorică, 2008

în

- Politica europeană de coeziune economică şi socială. Răspunsul României: direcţii de
acţiune, autorităţi responsabile, Sfera Politicii, nr.125, 2006
- La philosophie pratique des relations internationales. Habermas et la reforme de
l’ONU, Studia Europaea, anul LI , nr1/2006, Cluj-Napoca, p.75-91
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)

- Integrarea economică. Percepţii şi atitudini, în Perceţii şi atitudini ale studeţilor UBB în
ceea ce priveşte integrarea europeană, EFES, Cluj-Napoca (co-editor volum), 2007
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
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)

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
2008 – 2011 Membru în echipa grantului condus de prof.univ.dr. Michael Shafir, proiect de
cercetare CNCSIS de tip PN-II-Idei, cod 2601/ 2008, cu titlul: Popolism şi neopopulism în
Europa Centreală şi de Est, în valoare totală de 953.734 RON
11. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi
valoarea)
- februarie 2007 – prezent, coordonator program si manager proiect Stimularea interesului si participarii
societatii civile la alegerile locale si parlamentare, finantat de Fundatia Soros Romania
- iunie 2007, coordonator proiect de finantare cu titlul La reforme du systeme institutionnel roumain et le
role de la France. Les implications des conferences participatives pour le deroulement du processus,
finantat de Ambasada Frantei
- decembrie 2006, coordonator proiect Konrad Adenauer si Proiectul de Unificare Europeana, in
colaborare cu Fundatia Konrad Adenauer, cu participarea presedintelui Fundatiei Konrad Adenauer, Dix
Holger
- iulie 2006, coordonator proiect Perceptii si atitudini ale studentilor UBB in ceea ce priveste procesul de
integrare europeana, desfasurat sub egida British Council si a Centrului de Studii Politice si Relatii
Internationale(CESPRI)
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

2004 – prezent Membru in reteaua europeana de excelenta a Institutului CATO
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.)
Cea mai importantă realizare ştiinţifică din ultimii cinci ani constă în participarea directă
şi implicarea în managementul unor proiecte de cercetare-dezvoltare, finanţate atât din surse
naţionale cât şi internaţionale. Pe lângă programele enumerate la punctul II.11 ar mai fi de amintit
şi proiectului international Europa Rebela, finantat de Universitatea Marne la Vallee, Paris-Est
(iulie 2007-prezent), Integrare Europeana si Rolul Administratiei Publice, in colaborare cu
Ministerul de Finante, Departamentul Drept Comunitar si Fonduri Structurale (august-septembrie
2006), Fonduri Structurale si Suprastructura Administrativa pentru mediul urban,in colaborare
cu AJOFM Cluj –Napoca (iunie-iulie 2006), şi proiectul Invata ce este Uniunea Europeana (mai
2006) pe care le-am coordonat în ultima perioadă.

Data:19.03.2010

Semnătura:
Drd. Nabăr Loredana Mihaela

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,

Prof.univ.dr. Sorin Mitu
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