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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. Toma Burean, Book review, Gerard Delanty and Patrick O’Mahony, “Nationalism and Social
Theory,” Polish Sociological Review 149 (2005): 15-29. (Impact: 0,118)
2. Articole ştiinţifice publicate în ISI proceedings
1. Toma Burean si Carmen Greab, „“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. Toma Burean, “Accountability Deficit:Horizontal or Vertical?”, Studia Universitatis Babes-Bolyai
Politica, 2009.
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)
1. Toma Burean, Carmen Greab, Florin Fesnic si Iulia Georgescu, “Implementarea unor metode de vot
alternative in Romania intre necessitate, utilitate si fez abilitate”, Fundatia Soros Romania, 2009.
2. Toma Burean si Gabriel Badescu, “Internet Use and Political Participation of Youth:A Three Country
Study”, Presa Universitara Clujeana, 2008.
3. Toma Burean, “Political Accountability and Representation”, IFIS PUblishers, 2007.
4. Toma Burean, Bokk Review, “Communism and Social Theory”, Studia Universitatis Babes Bolyai
Politica, 2006.

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
1. Toma Burean, „Faces of Post-Communism. Central and Eastern Europe’s Social, Politica land Cultural
Experiences”, IFIS Publishers, 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
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.
2007-2010 – “Implicatiile diversitatii asupra culturii politice din Romania”, proiect tip IDEI – CNCSIS.
2008-2010 – “Conecteaza-te la comunitate”, proiect National finantat de NOKIA prin intermediul
Fundatiei Noi Orizonturi.
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)

3

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
Cred că participarea si implicarea mea în proiectul Connex-Network of Excellence intitulat Multi-Level
Governance in European Union ca student doctorand din 2004 până în 2007 le consider demne de
mentionat.
Cea mai importantă realizare stiintifică din acest proiect consider că este participarea la elaborarea unui set
de concepte care să definească termenul de accountability (responsivitate) în contextul democratiilor
europene. Proiectul a făcut parte dintr-un program international CONNEX –Network of excellence. A
început printr-un workshop international în 2005 intitulat Accountability and Multi-Level Governance in
the European Union organizat în Radzejowice, Polonia. Proiectul a constat din identificarea diferentelor
dintre întelesurile pe care conceptul de accountability-responsivitate le are în democratiile europene cât si
prin identificarea unor tehnici de operationalizare a conceptului în contexte diverse. Eu m-am ocupat de
relatia dintre reprezentare si responsivitate. Am arătat că modul în care este interpretat conceptul de
responsivitate este influentat de tipul de democratie uzitat ca standard de evaluare a responsivitătii. Astfel
pentru tipurile de democratie deliberativă, democratie partinică si democratie mediatică sunt asociate
sensuri si moduri de operare conceptuală diferite ale responsivitătii. Cercetarea s-a concretizat în
publicarea unui volum publicat în 2007 de către editura Institului de Filozofie si Sociologie al Academiei
Poloneze de Stiinte din Varsovia, Polonia, intitulat Political Accountability. Conceptual, Theoretical, and
Empirical Dimensions editat de profesorul Jozef Niznik de la Academia Poloneză de Stiinte din Varsovia.
În acel volum am publicat capitolul intitulat Political Accountability and Representation. A Conceptual
Overview. Volumul face parte din seria de publicatii apărute în urma implementării proiectului ConnexNetwork of Excellence Multilevel Governance in European Union.

Data:22.03.2010

Semnătura:

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,

Conf. Univ. Dr. GABRIEL BADESCU
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