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Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009 
 
Nume,  prenume, grad did.  DITTRICH, ECKHARD, PROF. DR. 
Facultatea, Catedra Facultatea de Studii Europene, cat. de Studii Europene / Otto-von-

Guerricke-Univ. Magdeburg, Fakultät für Geistes- Sozial- und 
Erziehungswissenschaften, Institut für Soziologie 

Domeniul ştiinţific Sociologie 
Adresa paginii web personale http://www.isoz.ovgu.de/institut/inhalt/mitarbeiterinnen 

/prof__dr__eckhard_dittrich.html 
Adresa e-mail eckhard.dittrich@ovgu.de 
 
Criteriul I – Output 
 
1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI  (cu menţionare factorului de impact în cazul 
celor cotate) 
 
E. Dittrich, N.Kovalev, J.Koeppel, A. Drozdov, Democracy and the Environment in Russia, In: 
Journal of Environmental Assessment Policy and Management, Bd. 11, 2009 
 
E. Dittrich, H. Schrader, C. Stojanov, The development of small enterprises in Bulgaria, Czech Republic 
and the Russian Federation, In: Journal for East European Management Studies, Bd. 13, 2008 
 
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) 
 
E. Dittrich, H. Schrader, C. Stojanov, Wohin führt der Weg? Kleinunternehmen in Bulgarien, 
Tschechien und Russland, în: R. Kollmorgen, Ed., Transformation als Typ sozialen Wandels, 
Berlin 2005, LIT-Verlag 
 
E. Dittrich, Perspektiven neuer Transformationsforschung, în: R. Kollmorgen, Ed., 
Transformation als Typ sozialen Wandels, Berlin 2005, LIT-Verlag 
 
E.Dittrich, I.Oswald, F.Ernst, Das industrialisierte Dorf: Zur Transformation laendlicher 
Lebensweisen in postsozialistischen Gesellschaften, In: R. Kollmorgen, Ed., Transformation als 
Typ sozialen Wandels, Berlin 2005, LIT-Verlag 
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E. Dittrich, R. Jeleva, Wirtschaftliche Restrukturierung auf dem Lande: Ein Beispiel aus 
Bulgarien, în: R. Kollmorgen, Ed., Transformation als Typ sozialen Wandels, Berlin 2005, LIT-
Verlag 
 
E. Dittrich, R. Jeleva, Roma in Bulgarien und Probleme ihrer Integration, în: Only connect, 
Frankfurt 2008, Peter Lang Verlag 
 
E. Dittrich, R. Jeleva, The future of rural communities in Bulgaria, în: Bingley et all, Beyond the 
rural-urban-divide, London 2009, Emerald Group Pub 
 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
 
E. Dittrich, H. Schrader, C. Stojanov, Von Wirten und anderen Entrepreneuren, 
Kleinunternehmen in Bulgarien, Tschechien und der Russischen Föderation, Berlin 2006, LIT-
Verlag 
 
 E.Dittrich, F. Janning, Kein Ende der Hierarchien, Formen zentralisierter Dezentralisierung beim 
Umbau von Unternehmen, Berlin 2007, LIT-Verlag 
 
E. Dittrich, N. Kovalev, J. Köppel, Demokratie und Umwelt in Russland, Die Entwicklung der 
Demokratie in Russland, untersucht anhand der Öffentlichkeitsbeteiligung in umweltrelevanten 
Entscheidungsverfahren, Berlin 2007, LIT-Verlag 
 
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 
 
 
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) 
 
- Kleinunternehmen in Tschechien, Bulgarien und der Russischen Föderation (VW-Stiftung) 
 
- Demokratie und Umwelt in Russland (Deutsche Forschungsgemeinschaft) 
 
- Fernab der Städte: Leben auf dem Lande in Osteuropa – Ländliche Lebenswelten in Russland, 

Estland und Bulgarien (Deutsche Forschungsgemeinschaft) 
 
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  
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E. Dittrich, R. Jeleva, Enlargement and Identity: mental barriers and opportunities towards social 
change in rural communities in post socialist Bulgaria, in XXI st congress of the European 
Society for Rural Sociology, 2005 
 
 
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.) 

 

Principalul punct de referinţă al activităţii mele a fost procesul de transformare al societăţilor din 

Europa Centrală şi de Est şi relaţia acestora cu statele vesteuropene, resp. cu Germania. În 

consecinţă, punctele principale ale activităţii mele didactice au fost cursuri şi seminarii pe aceste 

teme, cu trimiteri la procesele de transformare din anumite domenii, la teorii ale transformării şi 

ale schimbării sociale. Multe dintre tezele de masterat, doctorat şi de habilitare coordinate de 

mine se ocupă cu aceste aspecte. 

În ceea ce priveşte activitatea de cercetare, am dedicate acestei teme mai multe proiecte care au 

fost finanţate din surse externe: Schimbări sociale în zonele rurale din Rusiam Bulgaria şi 

Estonia; Dezvoltarea întreprinderilor mici în Rusia, Bulgaria şi Republica Cehă. 

O conferinţă internaţională majoră organizată a avut ca temă prelucrarea comunismului în Europa 

Centrală şi de Est. Pe această temă am publicat respectiv sunt în curs de apariţie mai multe 

volume şi articole. În cadrul de internaţionalizare al activităţii didactice, am început împreună cu 

colegii de la Cluj-Napoca construcţia unui program de dublă diplomă la nivel BA şi MA pentru 

domeniul “Studii Europene”. 

Pentru a promova crearea de reţele între diverşii parteneri în spaţiul transnaţional în sensul unui 

spaţiu de învăţământ unitar, am coorganizat o şcoală de vară care a reunit elevi si profesori din 

Germania, România şi Polonia. Acest tip de proiect va fi permanentizat. 

Am fost, de asemenea, decan al facultăţii mele. 
 
 

 

 

 

 

Data:        Semnătura: 

 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 
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