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Dosar individual 

 
Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009 
 
Nume,  prenume, grad did.  AVRAM DOREL,  PROFESOR GR. DIDACTIC I 
Facultatea, Catedra Liceul Victor Babes , Discipline ec. de specialitate in turism 
Domeniul ştiinţific Managementul calitatii, Managementul proiectelor 
Adresa paginii web personale  
Adresa e-mail dorelavram@yahoo.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) 
 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 

 
Avram D, Poziţia Uniunii Europene pe scenba internaţională. Rolul intervenţiilor umanitare, 
Editura Facultăţii de Ştinnţe Economice, Ploieşti, 2009, pg 150. 

 
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) 
 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

Axa prioritară: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării 
societăţii bazate pe cunoaştere” 

Domeniul major de intervenţie: „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate” 
 
Titlul proiectului: „Formare de consilieri şi asistenţi  suport pentru   implementarea 

Strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar” 
 
 
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  
 
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 
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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.) 

 

Una din cele mai importante realizări este colaborarea cu centrul de formare profesională - 

Centrul de Training pentru Turism al Facultăţii de Geografie, UBB- unde am activat ca formator 

profesionist din anul 2006. 

În calitate de evaluator naţional ARACIS şi expert în managementul calităţii am extins 

colaborarea mea cu Centrul şi asupra cercetării ştiinţifice. Această colaborare mi-a oferit posibilitatea de a 

perfecţiona activitatea mea profesională în domeniul Managementului calităţii prin implementarea 

experienţei mele profesionale în domeniul calităţii (fiind membru ARACIP, în calitate de expert naţional), 

fapt ce s-a materializat cu demararea unei cercetări ştiinţifice (în derulare) privind stadiul implementării 

managementului calităţii atât în firmele de turism din judeţul Cluj cât şi în cadrul  formării profesionale a 

adulţilor oferit de CTT. 

Cerecetarea subsemnatului vizează ameliorarea procesului de formare profesională a adulţilor 

prin: 

• Analiza procesului de formare desfăşurat la Centrul de Training pt Turism: prin 

chestionare care urmăresc feedback-ul predării-învăţării, analiza indicatorilor de calitate, 

fundamentarea procesului pe criterii şi considerente ştiinţifice, urmărirea respectării 

normelor de protecţia şi securitatea muncii. 

• Ameliorarea procesului de formare pe coordonatele disciplinelor proprii predate la 

Centru: 

o Managementul calităţii 

o Norme de protecţia şi securitatea muncii. 

• Analiza  segmentului de practică profesională în vederea ameliorări acestui prin: 

o Ananliza elementelor ce ţin de organizarea activităţilor  

o Analiza condiţiilor de practică 

o Analiza activităţii mentorilor/tutorilor 

o Interpretarea datelor 

o Elaborarea unor strategii optime de ameliorare a rezultatelor practicii 

profesionale. 

 

Data:        Semnătura: 

 

Certific validitatea datelor prezentate 

Director centru, 
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