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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)
• Seamus Heaney and the Irish Spirit, Lingua - vol.1 - Language and Culture, 2009, P.53-

60
•

The Metamorphosis of Marquezian Nights in 100 years of Solitude, Caietele Echinox nr.14 - Le roman latino-americain, EDITURA ECHINOX, CLUJ-NAPOCA, Editor:
Andrada Fătu-Tutoveanu şi Corin Braga, 2008, P. 216-227

4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)

•

Fisurile ontologice, reveriile insulare si tragismul jocurilor de cuvinte. Influenţa lui
Constantin Noica în proza lui Mircea Ghitulescu şi Ştefan Bănulescu, Teme actuale,
ARGONAUT , CLUJ-NAPOCA, Editor: Graţian Cormos, 2008, P. 137-164

•

Regele, nebunul şi regina la Italo Calvino şi Milan Kundera, Repere ale exegezei
contemporane, ARGONAUT , CLUJ-NAPOCA, Editor: Graţian Cormos, 2008, P. 100110

•

Scoala de la Păltiniş - şansa culturală şi literară a unei generaţii, Radiografii
contemporane, EDITURA INFODATA, CLUJ-NAPOCA, Editor: Graţian Cormoş, 2009,
P. 52-62

•

Estetica nostalgică a nihilismului latent - Sören Kierkegaard, Teze şi antiteze ale
actualităţii, EDITURA INFODATA, CLUJ-NAPOCA, 2009, P. 94-98

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)

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
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

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.)
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