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

Magyari Tivadar 2003 “Hungarian Minority Media in Romania: towards a policy professional
improvement” in Miklós Sükösd, Péter Bajomi-Lázár (szerk.) Reinventing Media Budapest:
Open Society Institute

5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale
----6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate

Magyari Tivadar (2005): Adatfelvételi módszerek a társadalomkutatásban. Metode de cercetarea
in stiintele sociale. Presa Univ. Clujeană.

7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale
Paszka Imre, Istorii narative, Presa Universitara Clujeana, in print
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)
78
- Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute)
12
- Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute)
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- Post-doctoranzi (lista nominală)
6. Studenţi internaţionali atraţi (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică)
- Îndrumare lucrari de licenta (număr lucrări susţinute)
2
- 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
revista Erdélyi Tarsadalom
revista Mass Media si Comunicare, Universitatea Bucuresti
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)
Scoala de vară, proiect Erasmus, în colaborare cu Universitatea Corvinus din Budapesta şi Universitatea
Autonomă din Barcelona, valoarea: 40 000 euro, 2004-2006
12. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea)
13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial
Universitatea Corvinus Budapesta, 2004, 2005
Universitatea Autonomă din Barcelona, 2006
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial
Membru în calitate de observator international/EU în Comisia de Acreditare al Ungariei
15. Conferinţe invitate internaţionale
---16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale
Congresul Internaţional de Hungarologie, august 2011
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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:

19 martie 2010

Semnătura:

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
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