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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)
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
Gâz Roxana, Trif Eunicia - David Ward - The Bologna Process. An American Perspective, EFES, ClujNapoca, 2008
Gâz Roxana, Trif Eunicia – Dialoguri…, PUC, Cluj-Napoca, 2008
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
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15. Conferinţe invitate internaţionale
Gâz Roxana, Reţe Diana, EU's Multilingualism Policy and Its Role in Strenghtening Businesses in a Time
of Crisis, discurs susţinut în cadrul conferinţei internaţionale, Europe in Today's Crises, 8-10 octombrie
2009, UBB Cluj
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.)
Începând cu anul 2008, de când sunt înmatriculată ca şi doctorand în cadrul şcolii
doctorale „Paradigma europeană”, de la Facultatea de Studii Europene, am avut ocazia de a
participa la şi deveni responsabil cu unele cooperări ale Universităţii cu diferite organizaţii
internaţionale.
Astfel, începând din anul 2008, sunt responsabil pentru cooperarea cu organizaţia
internaţională Danube Rectors' Conference, care cuprinde o serie de universităţi europene din
zona danubiană şi al cărei scop este dezvoltarea cooperării între aceste universităţi, la nivel
european şi nu numai.
De asemenea, începând cu anul 2009, odată cu participarea la Grupul de Interes Special,
organizat sub auspiciile European Language Council, am devenit reprezentantul Universităţii
Babeş-Bolyai în acest grup de interes care îşi propune conturarea provocărilor cu care se
confruntă profesorii în clasele multilinguale şi multiculturale, precum şi găsirea de soluţii cât mai
viabile pentru aceste probleme.
O altă realizare ştiinţifică este, în cazul meu, efectuarea de traduceri pentru Cabinetul
Rectorului, unde îmi desfăşor activitatea.

Data:

Semnătura:

10 martie 2010

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
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