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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)

-Totalitárius tapasztalat és irodalom. Esettanulmány, Korunk, nr 9, 2009
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)

-Anthropology of Eastern Europe: Current Perspectives, în Performing Identities, 2004.
-Romanian Workers in the Netherlands, în Globalism, Globality, Globalization. Ten Years
of European Studies in Cluj, 2006.
-Workers from Former Socialist Countries- An Aspect of Globalization. Southern Vs. Northern
Model. A Comparative Study, în Globalism, Globality, Globalization. Ten Years of
European Studies in Cluj, 2006
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate

traducere: Kideckel, David. Colectivism si singurătate in satele romanesti,
2006 -211 pagini

7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale

-Post-Communist Societies and Cultures, coeditor, 2005-108 pagini
-Spiritualitate şi cultură europeană, coeditor, 2007 -410 pagini,
-Romania Occidentalis. Romania Orientalis, coeditor, 2009-704 pagini

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
cinci
3. Citări în perioada 2005-2009 ale articolelor anterioare anului 2005
trei
4. Distincţii, premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale
Membra a EASA ( European Association of Social Anthropologists), membra a inASEA

The International Association for Southeast European Anthropology
5. Studenţi naţionali atraşi (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică)
-

Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute) 120
Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) 20
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) 1
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.
Membra pana in 2009 in comitetul de redactie al revistei Journal for the Study of Religions and
Ideologies.
8. Membru in comitetul de redacţie la reviste BDI
Membra in comitetul redactional al Studia Europaea
9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează
şi valoarea)
-N W O fellowship program for Romania, program derulat în 2004-2005,
grant oferit de The Netherlands Organisation for Scientific Research, valoarea grantului –
11.500 EURO

-HESP, RESET, Te-grant individual
Teaching Anthropology.Means and Meanings ( program derulat timp
de 3 ani, 2003-2006, finanţare HESP)
10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea)

-Configurarea identităţii culturale in dinamica satelor contemporane din Romania:
Deschideri spre Europa, aplicaţie zonală: jud. Cluj, program finanţat de Ministerul
Culturii şi Cultelor, 2008, membră a echipei de cercetare.,
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-Membră a unei echipe de cercetare, programul PN II, tip Idei, Cercetare exploratorie,
finanţat de CNCSIS, 2009-2011., Reperspectivarea documentului
etnofolcloric.Configurarea identitatii culturale in dinamica sa. Nr. contract si data :
942/2009, Cod CNCSIS: 2424,Valoare in RON: 710585

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)

-Configurarea identităţii culturale in dinamica satelor contemporane din Romania:
Deschideri spre Europa, aplicaţie zonală: jud. Cluj, program finanţat de Ministerul
Culturii şi Cultelor, 2008, membră a echipei de cercetare., -Membră a unei echipe de
cercetare,programul PN II, tip Idei, Cercetare exploratorie, finanţat de CNCSIS, 20092011.,
Configurarea identităţii culturale în dinamica sa,
Nr. contract si data : 942/2009, Cod CNCSIS: 2424,
Valoare in RON: 710585

13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial
Cursuri sustiute in cadrul Scolii de vară-Diversity and Social Inequalities in and between

European Societies. Perspectives and Methods of Visual Sociology and Cultural Studies,
Magdeburg, 2009
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial
Membra a EASA ( European Association of Social Anthropologists), membra inASEA

The International Association for Southeast European Anthropology
15. Conferinţe invitate internaţionale -Conferinţa inASEA, Ankara, 2009,
(titlul lucrării
Transylvanian Migration Nowadays, A Case Study)
-Conferinţa europeană de antropologie socială, Ljubljana, Slovenia, 2008 ( titlul lucrării -On
Anthropology at Home. Indigenous Perspectives )

-The Intercultural Challenge. Current Issues and
Perspectives, Cluj, 2008
-Participare la Conferinţa internaţională
Culture Archives and the State, Mershon Center, Ohio State University; (titlul lucrării The Cluj Folklore Archive in the Totalitarian period)
-New Frontiers in Europe, International
Conference,
Cluj, 2006
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale

-The Intercultural Challenge. Current Issues and Perspectives, Cluj, 2008
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-Conferinta Eurethno, 2007

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.)

Volumul Romania Occidentalis. Romania Orientalis apărut in 2009 (coeditoare: Alina Branda) cuprinde
57 studii şi articole semnate de autori români şi străini, specialişti în diverse domenii umaniste. Acesta
conţine atât texte redactate în română, cât şi în limbi de circulaţie internaţională.
Meritul acestei publicaţii constă în primul rând în caracterul său interdisciplinar, dând seama de
dezbaterile teoretice şi metodologice extrem de actuale din aceste domenii, dar şi de latura lor aplicată.

Data:

12 martie 2010

Semnătura:
A. Branda

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
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