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Nume,  prenume, grad did.  STAN ANNAMARIA, asistent doctorand 
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Catedra de limbi moderne şi comunicare în afaceri 
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Adresa e-mail annamaria.stan@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) 
 

• Stan Annamaria, The Age of the Frontier and the Creation of the American Hero, 
CEEOL , http://www.ceeol.com/aspx/publicationlist.aspx, Lingua B , 2009, P.61-68 

• Stan Annamaria, The Dream of Love- Mircea Eliade's "With the Gypsy Girls" and Knut 
Hamsun's "Pan" , STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI.PHILOLOGIA, Categ 
CNCSIS B+, 4/2007 , 2007, P.79 – 86 

• Stan Annamaria, THE MAIN FEMALE CHARACTERS IN SIGRID UNDSET’S KRISTIN 
LAVRANSDATTER AND MIHAIL SADOVEANU’S THE JDER BROTHERS , STUDIA 
UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI.PHILOLOGIA, Categ CNCSIS B+, 2, 2008 , 2008, 
P.99 – 104 

• Stan Annamaria, Language as a Representation of the Absurd in S. Beckett's Waiting for 
Godot , STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI.PHILOLOGIA, Categ CNCSIS 
B+, 3, 2009, P.273 - 278 
 

4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
 

• Stan Annamaria, studiu, Advertising and Multiculturalism: Some Aspects Regarding 
Slogans and the Language Used in Advertisements, THE INTERCULTURAL 
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CHALLENGE. CONTEMPORARY ISSUES AND PERSPECTIVES, Cluj-Napoca 
November 6-8, 2008;, EDITURA EFES, CLUJ-NAPOCA, Editor: Delia Marga , 2009, P. 
61-68 

 
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 
 
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) 
 
12.  Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 
 
13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial 
 2
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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 

• Membru în comitetul de organizare al conferinţei internaţionale “Discourse, Culture, 
Context in the Professional Environment,” 12-13 martie 2010. 

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.) 

 
Bursa de cercetare de 6 luni la Universitatea din Oslo (august 2005-februarie 2006) a fost o 
ocazie deosebită pentru a-mi îmbunătăţi abilităţile de comunicare şi înţelegere interculturală. Am 
avut ocazia de a cunoaşte şi de a interacţiona cu persoane din mediul academic norvegian şi nu 
numai.  

 
 

 

Data:        Semnătura: 

       Asist. univ.drd. Annamaria Stan 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 

Conf.univ.dr. Delia Marga 
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