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Criteriul I – Output 
 
1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI  (cu menţionare factorului de impact în cazul 
celor cotate) 
  
1. Cosmin Gabriel Marian and Ronald F. King, “Plus ça change: Electoral law reform and the 2008 
Romanian parliamentary elections,” Communist and Post-Communist Studies 43, no. 1 (March 2010): 7-
18. 

2. Ronald F. King and Cosmin Gabriel Marian, “Defining political science: a cross-national 
survey,” European Political Science 7, 2 (June 2008): 207-219. 
 
2. Articole ştiinţifice  publicate în ISI proceedings 
 
1. Cosmin, Gabriel Marian si Ronald F. King, „A Tale of Two Places: Semi-Presidential Government 
and Strategic Conflict in Romania’, APSA, 2009. 
 
 
3. Articole ştiinţifice  indexate în BDI (din lista CNCSIS) 
 
 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
 
1. Cosmin, Gabriel Marian, Angi Daniela Silvia, Cristian Rigman si Bogdan Mihai Radu, 
“Reprezentarea politica si votul romanico in strainatate”, Fundatia Soros, 2009. 
 
2. Cosmin, Gabriel Marian, “Informare politica şi sisteme electorale în Europa centrală şi de est“, in 
Studii si cercetari din domeniul Stiintelor socio-umane, Academia Română, Cluj-Napoca, Institutul de 
Cercetări Socio-Umane, 2005 ; 
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3. Cosmin, Gabriel Marian, “Definirea unui model cauzal al dezvoltării abiliţăţilor civice“, in Studia 
Universitatis Babeş-Bolyai, Politica, 2005; 
 

 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
 
1. Cosmin, Gabriel Marian, “Metode calitative de cercetare in stiintele sociale” (Qualitative research 
methods in social sciences), Accent Press, Cluj-Napoca, 2008. 
 
2. Cosmin, Gabriel Marian si Sorin Dan Sandor, „Cercetare în Ştiinţele Politice: teorie, metode şi 
aplicaţii. Primii paşi” (Political Science Research: theory, method and applications. First Steps), Accent 
Press, Cluj-Napoca, 2006. 
 
7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale 
 
1. Cosmin, Gabriel Marian, Vasile Boari, Natalia Vlas si Sergiu Gherghina, „Studii Politice. Volumul 
2”, Presa Universitara Clujeana, 2007. 
 
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 
 

Articol în revistă ISI cu factor de impact (scor 
2008): 

Citări în revistă ISI cu factor de impact (scor 
2008): 

Communist and Post-Communist Studies 
(Impact: 0,67) 

Cosmin Gabriel Marian and Ronald F. King, 
“Plus ça change: Electoral law reform and the 
2008 Romanian parliamentary elections,” 
Communist and Post-Communist Studies 43, 
no. 1 (March 2010): 7-18.  

 

Ronald F. King and Cosmin Gabriel Marian, 
“Defining political science: a cross-national 
survey,” European Political Science 7, 2 (June 
2008): 207-219. 

Notă: revista European Political Science este 
indexată ISI, fără a avea factor de impact; 
articolul respectiv a fost însă citat în Politische 
Vierteljahresschrift, revistă cotată ISI 

Articol citat în: 

Bernhard Kittel, “A discipline in search of 
science: development and position of the 
methods in German political sciences,” 
Politische Vierteljahresschrift 50, no. 3 
(September 2009): 577-603 (Impact: 0,63). 

 
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) 
 
  
Nr.  Profesor 

coordonator 
Iunie 
2005 

Februarie 
2006 

Iunie 
2006 

Februarie 
2007 

Iunie 
2007 

Februarie 
2008 

Iunie 
2008 

Februarie 
2009 

Iunie 
2009 

Februarie 
2010 

1. Lect. dr. 
Cosmin 
Marian 

- - - - - - 7 5 4 1 

           
6. Studenţi internaţionali  atraţi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licenta (număr lucrări susţinute) 
 
 
7. Membru in comitetul de redacţie la reviste ISI 
 
8. Membru in comitetul de redacţie la reviste BDI 
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9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează 
şi valoarea) 
 
2009-2010 - Risk Assesment from Policy to impact Dimension 
 
10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 
 
2007-2010       „Dezvoltarea prin cercetare interdisciplinara a unei noi terapii medicamentoase destinata 

asigurarii neuro-protectiei in ischemia cerebrala”, proiect finantat de CNMP 
 
2008-2010     „Sistem informatic pentru identiicarea si caracterizarea reactiilor adverse detectate prin 

monitorizarea intensiva a pacientilor spitalizati avand ca scop utilizarea rationala a 
medicamentelor’, proiect finantat de CNMP 

 
2009-2010       „Strengthening the National Institutional and Education Cpacity to implement official 

development assistance projects and programmes” 
 
 
2007- 2010   „Educatie, Internet si valori democratice. Un studiu longitudinal si comparat privind 

efectele implicarii tinerilor in grupuri de socializare reale si virtuale asupra culturii civice” 
, grant CNCSIS – TIP IDEI 

  
2006-2009 „Cetatenie democratica prin educatie. Un studiu longitudinal si comparativ asupra relatie 

dintre scoala si participare sociala si civica” grant CNCSIS tip A nr. 1525/2006, 
 
2006-2007         „Evaluarea reformei administratiei publice in Romania”, proiect CEEX 
  
2006-2008 „Participare civica si politica in Romania. Motive pentru neparticipare” , grant tip TP-T 

nr. 8/2006  
  
2004-2005  „Cultura politica si participare civica in Romania” grant CNCSIS tip A nr. 382/2004,  
 

 
 
11. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi 
valoarea) 
 
1. 2005-2007 - Defining Political Science (www.rohan.sdsu.edu/dept/polsciwb/King/index.html), research 
program developped with the help of San Diego State Univeristy 
 
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 
 
Consider ca cea mai importanata realizare a mea in plan stiintific in ultimii 5 ani a fost coordonarea 
impreuna cu profesorul Ronal F. King de la San Diego State University (USA) a proiectului de cercetare 
internationala Defining Political Science (www.rohan.sdsu.edu/dept/polsciwb/King/index.html). 
Cercetarea si-a propus sa dea o definitie conceputlui de “stiinta politica” asa cum este acesta inteles de 
specialistii domeniului, adica de cei care predau materii etichetate ca facand parte din “stiintele politice” 
sau care scriu publicatii relevante in acest domeniu. In acest scop, in cadrul cercetarii am trimsi 
chestioanare la peste 8500 de profesori si cercetatori in de stiintele politice din aproximativ 600 de 
departamente de specialitate din intrega lume. Celor chestionati li s-a cerut sa scrie doua scurte eseuri: 
unul  in care sa dea o definite “stiintei politice” asa cum o inteleg ei sui o predau sau o practica ei in 
departamentele in care isi desfosoara activitatea; si al doilea in care sa incerce sa isi imagineze cum va 
evolua “stiinta politica” in urmatorii 20 de ani; de asemena fiecareia i s-a cerut sa mentioneze trei autori 
care l-au influentat in a intelege sau defini “stiinta politica” in felul in care a facut-o in eseu. Cercetarea 
care a avut ca si rezultat un articol publicat in European Political Science (www.palgrave-
journals.com/eps) in Volumul 7, No. 2, 2008, (pp. 207-219) isi propune sa contribuie la dezbaterea cu 
privire la modul in care “stiinta politica” poate fi definita si integrata in domeniul mai larg al stiintelor 
sociale. 
 
 
 

 

 

 

 

Data: 22.03.2010        Semnătura: 

 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 

Conf. Univ. dr. GABRIEL BADESCU 
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