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Adresa e-mail victoria.moldovan@lingua.ubbcluj.ro 
 
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) 
- 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 

Cunoştinţe de cultură şi civilizaţie românească, ed. a-III-a, Nemzeti Tankőnyvkiadó, Budapest, 2005. (în 
colab.cu Ileana Mureşanu, Maria Gurzău-Cegledi); 
Noi deschideri pentru limbi. Româna (Nantes: Centre Régional de Documentation Pédagogique des 
Pays de la Loire, 2007) - în colab.cu Liana Pop). 

6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
- 
7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale 
      Studii de romanistică, Cluj-Napoca: EFES, 2007 (coeditor). 
 
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.  Distincţii,  premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale 

Premii ale Universităţii Babeş-Bolyai: 
2006 – Diploma de merit 
2007 – Diploma pentru inovaţie instituţională 
2008 – Premiul Comenius 

4. 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) 
            
5. 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) 
 
6. Membru in comitetul de redacţie la reviste ISI 
- 
7. Membru in comitetul de redacţie la reviste BDI 

Revista Lingua 
 
8. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează 
şi valoarea) 

Projet Socrates-Lingua 2 N° 113971-CP-1-2004-1-FR-LINGUA-L2 
9. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 

Contract 86/CEEX –II-03/31.07.06 (2006-2007) – Sistem informatic pentru analiza sintagmatică 
a textelor în limba română;  
 Grant CNCSIS 21/1365 Tip A (2005-2008) Didactica limbilor moderne şi a limbii române ca 
limbă străină în învăţământul universitar. Strategii de aliniere la politica lingvistică europeană 
(2005-2008) http://granturi.ubbcluj.ro/autodidact/; - membru; 

 
10. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi 
valoarea) 

Projet Socrates-Lingua 2 N° 113971-CP-1-2004-1-FR-LINGUA-L2 L’EUROPE ENSEMBLE  
(2004-2007) (Coordonator naţional conf. dr. Victoria Moldovan). www.europensemble.eu 

  (valoarae totală a proiectului, aproximativ 600.000euro) 
11.  Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea) 
 -  
12. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial 
 
13. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial 

Comisii de doctorat 
14. Conferinţe  invitate internaţionale  
 Praga, 2005, Giula 2007, 2009 
15. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 

Cluj 2004, 2010
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III. Realizare remarcabilă 
Prin întreaga activitate desfăşurată în domeniul românei ca limbă străină am contribuit la 

dezvoltarea domeniului atât prin activitatea didactică de calitate, recunoscută prin ecourile 
activităţii de lector de limba română la Universitatea Karol din Praga (1996-2000), cât şi prin 
acţiunile de colaborare stabilite cu colegi de la alte universităţi străine (Cracovia, INALCO-
Paris, Sapienza-Roma), prin lucrări (colective) absolut necesare pentru alinierea predării 
românei la standardele europene actuale, cum ar fi Nivel prag pentru învăţarea limbii române 
ca limbă străină, Consiliul Europei, Strasbourg, 2002 sau prin lucrări ce contribuie la 
promovarea, cunoaşterea şi învăţarea limbii române,  publicate în străinătate (Cf.Cunoştinţe 
de cultură şi civilizaţie românească, ed. a-III-a, Nemzeti Tankőnyvkiadó, Budapest, 2005; 
Noi deschideri pentru limbi. Româna (Nantes, 2007).  
Menţionez activitatea de organizare a unor unităţi ale UBB cu componente de cercetare 
Centrul de limbi moderne Alpha, al cărui director am fost între 2002-2008, sau Institutul 
Limbii Române ca Limbă Europenă, unde îndeplinesc funcţia de director din 2008.   

 

 

 

Data: 10 martie 2010        Semnătura: 

 

 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 

Conf. univ. dr. Delia Marga 
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