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Criteriul I – Output
1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI (cu menţionare factorului de impact în
cazul celor cotate)

Gavita, O.A., Joyce, M. (2008). A review of the effectiveness of cognitively enhanced behavioral
based
group parent programs designed for reducing disruptive behavior in children. Journal
of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 8(2), 185-199. (factor impact 0.577)
Szentagotai, A., Rusu, A., Gavita, O.A., David, D. (2008). The “Ghost” concepts of Psychology.
Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 8(2), 239-243. (factor impact 0.577)
Gavita O.A. (2007). The "Ghost" Concepts of Cognitive Science, Letter to the editor. Journal of
Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 7(1), 117-118. (factor impact 0.577)
Rusu, A., Gavita, O.A. (2007). To Be or Not to Be: The "Ghosts" of Psychological Science,
Letter to the editor. Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 7(2), 219-223. (factor
impact 0.577)
Gavita, O.A. (2005). Can we read others’ minds? Rational beliefs, positive illusions and mental
health. Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 2, 159-179. (factor impact 0.577)
2. Articole ştiinţifice publicate în ISI proceedings

“Mechanisms of parental distress in the case of foster cared children with difficult behavior”,
Gavita, O.A., Bian, A.R., Anton, R., lucrare prezentata la The 38th European Association of
Behavioral and Cognitive Therapies Annual Congress, Helsinki, Finland, September, 2008;

A brief cognitive-behavioral parent program for the treatment of disruptive behavior in foster cared
children: effectiveness and mechanisms of change, lucrare prezentata la conferinta internationala 6th
International Congress of Cognitive Psychotherapy, Roma, Italia. 2008.
3. Articole ştiinţifice indexate în BDI (din lista CNCSIS)
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)

“Predictors of using Evidence Based Practice by Romanian Psychologists”, Tiba, A., Gavita,
O.A., Ionutiu, D.R, lucrare prezentata la Conferinta nationala de psihologie, Timisoara, Mai,
2008;
“Parental distress, irrational cognitions, and parenting in the case of foster carers of children with
externalizing problems”, Gavita, O.A., lucrare prezentata la Conferinta nationala de psihologie,
Timisoara, Mai 2008;
Un model teoretic al programelor parentale cognitiv-comportamentale, lucrare in conferinta internationala
neindexata BDI, lucrare prezentata la Conferinta internationala “Psihologul in comunitate”, Vasile
Goldis University Press, Arad, sept. 2009.
Meta-analiza asupra eficienţei prgramelor parentale imbuntăţite de tip cognitiv-comportamental in
reducerea comportamentului disruptiv la copii, lucrare la, Conferinta internationala “Psihologul in
comunitate”, Vasile Goldis University Press, Arad, sept. 2009.
Eficienta unui program parental de reducere a comportamentului disruptiv al copiii aflaţi în îngrijire de tip
familial, lucrare prezentata la Conferinta internationala “Psihologul in comunitate”, Vasile Goldis
University Press, Arad, sept. 2009.
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
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
2005 – premiu international Albert Ellis Award for Young Professionals, Albert Ellis Institute NY, SUA.
Titlul proiectului Cognitii irationale si sanatate mintala iluzorie.
2008 – premierea rezultatelor cercetarii CNCSIS, Gavita, O.A., Joyce, M. (2008). A review of the
effectiveness of cognitively enhanced behavioral based
group parent programs designed for reducing
disruptive behavior in children. Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 8(2), 185-199.
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)

CT versus REBT versus medicatie (fluoxetine) in tratmentul tulburarii depresive majore; un
studiu clinic randomizat. Albert Ellis Institute, USA. Director grant: Daniel David;
Membru proiect cercetare international, RATIONAL EMOTIVE BEHAVIOR THERAPY VERSUS
COGNITIVE THERAPY VERSUS MEDICATION IN THE TREATMENT OF GENERALIZED
ANXIETY DISORDER, Albert Ellis Institute, USA. Director grant: Daniel David; valoare 25600 USD.
10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea)

Membru proiect cercetare CEEX Eficacitatea psihoterapiei versus medicaţiei non-stimulante în
ADHD la copiii cu vârsta între 6 şi 11 ani; Un studiu clinic controlat multicentric, Director grant:
Daniel David valoare; 1189577 RON.
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Psihoterapie versus medicaţie în tratamentul tulburării depresive majore; Un studiu clinic
randomizat, Asociaţia de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentală din România şi Institutul de
Psihologie Cluj-Napoca - Director grant: Daniel David
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.)

Data:

Semnătura:

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
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