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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)
Philosophy and (Gay) Science, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Studia Europea, no. 1, 2008, pp. 129144.
Autogenerare şi interacţiune la Friedrich Nietzsche, Graţian Cormoş (ed.), Teme actuale, Editura
Argonaut, Cluj-Napoca, 2008, pp. 66-96.
De la filosofia conştiinţei la paradigma comunicării. Habermas despre identitate în Graţian Cormoş (ed.),
Identitate, cultură, media, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2008, pp. 73-99.
Charles Taylor and the (Modern) Self, Studia Politica. Romanian Political Science Review, Bucureşti, vol.
VII, no. 2, 2007, pp. 423-445
Identitatea modernă şi orizontul morţii, Mihaela Grancea (ed.), Reprezentări ale morţii în Transilvania
secolelor XVI-XX, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2006, pp. 147-176.
Nietzsche contra Darwin, Tribuna, Nr. 163, 16-30 iunie, 2009, pp. 18-19.
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)
Self and Community in Dewey’s Philosophy, Bogdan Dicher, Adrian Luduşan (ed.), Filosofia
pragmatismului, Editura EFES, Cluj-Napoca, 2008, pp. 263-279.

Niklas Luhmann sau dincolo de umanism, Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica, Sibiu, 2008,
pp. 255-275.
A Pragmatic Approach to Identity: William James and John Dewey, Bogdan Dicher, Monica Meruţiu
(ed.), Filosofia pragmatismului: premise religioase, probleme morale şi impact istoric, Editura EFES,
Cluj-Napoca, 2007, pp. 263-279.
Problema identităţii la William James, Horaţiu Crişan, Monica Meruţiu (ed.), Fapte, teorii, interpretări,
vol.1, Editura EFES, Cluj-Napoca, 2005, pp. 51-68.
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): 5 lucrări.
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
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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)
Asistent şi membru al panelului “Universitatea şi valorile sociale” coordonat de prof.univ.dr. Andrei
Marga din cadrul proiectului naţional cofinanţat de Uniunea Europeana: “Calitate şi Leadership pentru
Învăţământul Superior Românesc”. Bugetul panelului a fost de 72.000 Euro.
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
Intercultural Challenge. Contemporary Issues and Perspectives, Babeş-Bolyai University, Nov. 6-8, 2008.
The Philosophy of Pragmatism. Religious premises, moral issues, historical impact, Babeş-Bolyai
University, Sept. 28-29, 2006.
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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.)
Consider că cea mai mare performanţă din ultimii 5 ani este realizarea, alături de Christian Schuster, Liviu
Ilea, Adrian Luduşan, a programului de conferinţe Studium generale aflat sub egida Institutului de
Cercetări Europene. Miza programului este crearea unei platforme academice prin intermediul căreia
studenţii să aibă posibilitatea de a intra în dialog în jurul anumitor teme (darwinism, comunism, ştiinţa în
secolul XXI etc.) cu persoane din mediul intelectual clujean acoperind domenii de specialitate foarte
diferite (biologie, filosofie, literatură, fizică, ştiinţe politice, istorie etc.).

Data:10.03.2010

Semnătura:

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
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