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Dosar individual  

 
Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009 
 
Nume,  prenume, grad did.  BARBUL RADU SORIN 
Facultatea, Catedra Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor,  

Catedra de Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri 
Domeniul ştiinţific UMANISTIC - Lingvisticǎ 
Adresa paginii web personale http://lingua.ubbcluj.ro 
Adresa e-mail sorin.barbul@lingua.ubbcluj.ro  
 
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) 
 

• Recenzie la volumul Charles-Olivier Carbonnel, O istorie europeană a Europei. Mituri 
şi Fundamente (de la origini până în secolul XV), în Ligua B. Cultură şi Civilizaţie, anul 
VIII, 2009. 

 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
-  
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale – 1: 

• « Identité et Révolte dans l’art, la littérature, le droit et l’histoire en Bulgarie, en 
Roumanie et en Europe Centrale et Orientale entre 1947 et 1989, octombrie 2009, 
Éditions de l’Institut d’Études Balkaniques, Editura Limes-Éditions Rafael de Surtis 
(capitolul Quête identitaire et révolte chez Virgil Gheorghiu, pag. 311-334). 
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6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate: 4 
 

• Dominique Fernandez citoyen du monde, Edité par Yvonne Goga et Simona Jișa, Ed. 
Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2010 (în colabor.).  

• Histoire, Culture et Civilisation françaises, Deuxième édition revue et augmentée, Ed. 
Casa Cărţii de ştiinţă, Cluj-Napoca, februarie 2009. 

• Interculturaldimensions in Foreign Language Teaching, 2008, Ed. EFES, Cluj-Napoca,  
2009 (în colaborare ; cap. Un défi de l’interculturalité franco-roumaine : le piège des 
équivalences – « faux-amis » et autres écueils qui minent la compréhension. 

• « Représentation de l’élémentaire dans l’œuvre de René Char », actes du Colloque 
international organisé à la Faculté des Lettres de l’Université Babeş-Bolyai, 25-26 mai 
2007, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007 (în colabor. ; cap. Images de l’eau 
dans l’œuvre poétique de René Char) 

 
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) 
 
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 

• Distins de Guvernul Francez cu ordinul Les Palmes Académiques în grad de cavaler. 
 
5. Studenţi naţionali  atraşi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute) - 17 lucrări 
-  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  atraşi  (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) 
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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) 
12.  Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 
 
13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial 

• Mobilităţi Erasmus (Cursuri despre poezia franceză modernă şi despre relaţiile româno-
franceze) 
•  Universitatea din Chambéry – Mai 2005 
•  Universitatea din Rouen - Mai  2006 
•  Universitatea Marne-la-Vallée – Martie 2007 

 
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial 

• Membru în comisiile de corectare a examenelor de titularizări pe posturi pentru limba 
franceză în anii 2005-2008 

• Membru într-o comisie de doctorat la Universitatea din Suceava (ian. 2010) 
 
15. Conferinţe  invitate internaţionale  
 

• Invitat la Zilele René Char, organizate la Universitatea din Tirana (Albania), noiembrie-
decembrie 2007. 

 
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 
 

• Organizator al Colocviului Internaţional Représentations de l’élémentaire dans l’œuvre 
de René Char care a avut loc la Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere în zilele 
de 25-26 mai 2007, cu ocazia centenarului naşterii lui René Char. 

 

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.) 

 
 

Data:        Semnătura: 

        Conf. univ. dr Barbul Sorin 

Certific validitatea datelor prezentate 

Şef de catedră, 

Conf. univ. dr. Delia Marga 
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