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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 
 
3. Articole ştiinţifice  indexate în BDI (din lista CNCSIS) 
 
- Learning Goals for Effective Communication in German, ISSUES AND PERSPECTIVES, Cluj-Napoca 
November 6-8, 2008, EDITURA EFES, CLUJ-NAPOCA, Editor: Delia Marga, 2008, P. 216-227 
 
 -Communication Difficulties in Business , Arts_and_Humanities, LINGUA, LINGUA A. Lingvistica , 
2007, P.259 - 267 
 
- The Role of Language in Branding. The Use of Plain Language as a Tool for Branding , 
Arts_and_Humanities, LINGUA, LINGUA A , 2009, P.105 - 111 
 
- Lernziele fur eine effiziente Kommunikation Deutsch, Arts_and_Humanities, LINGUA, LINGUA B, 
2009, P.119 - 137 
 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
 
 - Rural Tourism in the District Covasna , Lucrari Stiintifice Seria I vol 9 -Fac . de management agricol. 
Univ de Ştiinte agricole şi medicina veterinara. a Banatului , Timisoara , 2007, P.453-458 
 
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 
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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 
 
5. Studenţi naţionali  atraşi  (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute)    
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) 
 4 lucrări de disertaţie – 4 susţinute – 3 lb engleza + 1 germană 
-  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) 
 
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  
       
Communication Difficulties in Business, Conferinta Internationala -Facultatea de Ştiinte Economice din 
26-27 oct 2007,  Editor: Cluj Napoca, 2007, P. 43-48 
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- Conferinţa internaţională –Facultatea de Ştiinţe Economice, 2008. 
 
Careers in Translation and Interpreting, International Conference Translation Studies and Prospective 
Views Galati 8-10 oct , Volum conferinta, 2009, P. 57-68 
 
New Trends and Tendencies in the Human Resource Management East meets West, Driving Business 
Results Through Pay-for-Performance , Pecs Tudomany Egyetem, Pecs Ungaria 
 
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 
 

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.) 

- Desfăşurarea unei activităţi  sistematice de cercetare asupra eficientizării metodelor de 
predare a limbilor străine, în special a celei de-a 2-a limbi străine (germana) în cadrul unui 
mediu multi-cultural, aplicând diferite procedee didactice şi metodologice, studiu de caz şi 
de grup în cadrul studenţilor 

- Activitate de traducere şi retroversiune în domeniul economic, juridic şi tehnic. 
 
 

 

 

 

Data:        Semnătura: 

       Lect.univ. dr. Kelemen Antonia Izabella 

Certific validitatea datelor prezentate 

Şef de catedră, 

Conf. univ. dr. Delia Marga 
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