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Dosar individual 

 
Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009 
 
Nume,  prenume, grad did.  RIGMAN, CRISTINA, ASISTENT CERCETATOR DRD. 
Facultatea, Catedra Facultatea de Stiinte Politice Administrative si ale Comunicarii, 

catedra de stiinte politice 
Domeniul ştiinţific Stiinte Politice 
Adresa paginii web personale  
Adresa e-mail cristinarigman@gmail.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) 
 
 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
 
1. Rigman Cristina, Daniela Angi, Cosmin Marian si Bogdan Radu, “ Political Representation and 

Romanian Diaspora Voting”, in Romanian Diaspora Representation and Voting, Bucharest: Soros 
Foundation Romania, 2009. 

 
2. Rigman Cristina, “Volunteers in Romania – A Profile”, 2008.  
 
 
3. Rigman Cristina, “Citizen Participation in Romania – Influences of Economic Factors”, Iasi: Lumen 

Publishing, 2006. 
 
4. Rigman Cristina, “Approaches to Local Representation in Poland, Estonia and Bulgaria in Faces of 

Local Democracy”, in Soos, G. and V. Zentai (Eds.) Budapest: OSI/LGI, 2005. 
 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
 
 

mailto:staff@staff.ubbcluj.ro


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) 
 
 
11. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi 
valoarea) 
 
2008 - International Fellowship Programme for Learning and Exchange in Philanthropy (IFP), 
Hosted by Voluntary Service Overseas (UK), Awarded by the European Foundation Center 
(Belgium)  
 
2006 - International Junior Public Policy Research Fellowship Woodrow Wilson International Center 
for Scholars, Washington DC, USA  
 
2005 - International Policy Fellowship Center for Policy Studies/Open Society Institute Budapest, 
Hungary (April 2005 – March 2005) 
 
12.  Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 
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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 
 
Cea mai importantă realizare academica personală din ultimii ani a fost absolvirea în 2009 a programului 

de executive education „European Programme in Civil Society Leadership” organizat de Institute for 

Economic Research at Stockholm School of Economics, Center for Social Investment at Heidelberg 

University, Institute for Nonprofit Research at Vienna University, Center for Nonprofit Management at 

Trinity College Dublin. Programul a constat din 4 module rezidenţiale organizate în fiecare dintre cele 4 

universităţi gazdă. Tematica abordată a fost una cu profundă relevanţă pentru studiile doctorale pe care le 

desfăşor, în cadrul programului dobândind acces la o serie de publicaţii recente în domeniul cercetat, 

respectiv concepte ale responsabilităţii sociale, publicaţii care abordează tematica nu doar din perspectivă 

academică ci şi din punct de vedere al implocaţiilor practice. Prin intermediul acestui program am 

dobândit acces într-o reţea europeană de cercetători preocupaţi de subiectul meu principal de cercetare, 

reţea cu care menţin legătura în prezent. O consecinţă directă a participării mele la acest program o 

reprezintă discuţiile derulate în prezent cu partenerul din Viena privind posibilitatea includerii României 

în acest program pentru anul 2012 prin organizarea unui modul al acestui curs.  

 
 
 

 

 

 

 

Data:22.03.2010        Semnătura: 

 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 

Conf. Univ. dr. GABRIEL BADESCU 
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