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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
1. Greab Carmen si Toma Burean, „Ideological Stances of Youth in Romania and Canada”, publicata la
conferinta Universitatii Catolice din Louvain, Bruges, Belgia, 2008.
3. Articole ştiinţifice indexate în BDI (din lista CNCSIS)
1. Greab Carmen, “Plurality of Identities in Europe’, POLITIKON, 2006.
2. Greab Carmen, “The impact of Pryor-type communist regimes of the present development of civil
society in East-Central Europe”, capitol publicat la editura recunoscuta CNCSIS, Editura NAPOCA
STAR, 2005.
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)
1. Greab Carmen, Florin Fesnic, Toma Burean si Iulia Georgescu, “Implementarea unor metode de vot
alternative in Romania intre necessitate, utilitate si fez abilitate”, Fundatia Soros Romania, 2009.
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate
1. Greab Carmen, “Deliberative Democracy in a Diverse Europe, From Theory to practice”, Editura
LUMEN, 2008.

2. Greab Carmen, “Party behavior in European Parliament”, Editura LUMEN, 2006.
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)
-

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)
2009-2010 – “Strengthening the National Institutional and Education Capacity to implement official
development assistance projects and programmes”, proiect National finantat de Ministerul de Externe si
UNDP Romania.
2007-2010 – “Educatie, Internet si valori democratice. Un studiu longitudinal si comparat privind efectele
implicarii tinerilor in grupuri de socializzare reale si virtuale asupra culturii civice”, proiect tip IDEICNCSIS.
2008-2009 – “Modalitati de vot alternativ”, Fundatia Soros Romania
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)
2007-2009 – “Pregatire antreprenoriala a tinerilor din zone rurale”, proiect finantat de BECHTEL prin
intermediul Fundatiei DANIS
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13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial
2007 – 2009 – Visiting Scholar in cadrul Programului de Master la Universitatea Corvinus, Budapesta,
Ungaria.
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
Consider ca cea mai importanta realizare stiintifica a mea incepand cu anul 2005 a fost integrarea in cadrul
echipei de cercetare din cadrul Facultatii de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii – Centrul
pentru Studiul Democratiei in anul 2007. In urma alaturarii in cadrul acestei institutii ca si asistent de
cercetare am dobandit o serie de cunostinte in domeniul cercetarii, pe care altfel nu le-as fi dobandit. Inca
de la inceputul colaborarii mele in cadrul acestei institutii am lucrat si la elaborarea si ulterior la
implementarea unui proiect de tip IDEI – CNCSIS - “Educatie, Internet si valori democratice. Un studiu
longitudinal si comparat privind efectele implicarii tinerilor in grupuri de socializzare reale si virtuale
asupra culturii civice”. In cadrul acestui proiect am participat la realizarea unor studii de tip explorator atat
in mediul real cat si cel virtual asupra tinerilor.
O alta realizare extrem de imporatanta a fost aceea a participarii in cadrul Fundatiei Kettering din statul
Dayton, SUA. In cadrul acestui proiect am participat la o serie de scoli de vara pentru training in realizarea
de experimente si studii explorative in domeniul democratici deliberative. Studiul asupra experimentelor
deliberative este un domeniu relativ recent in Romania si fapgtul ca am avut posibilitatea de a participa la
un astfel de program a fost deosebit de imporatant pentru mine si cariera mea.

Data:22.03.2010

Semnătura:

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,

Conf. Univ. Dr. Gabriel Badescu
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