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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) 
3 articole 
“INNERE UND ÄUßERE FAKTOREN IN DEN MORPHO-SYNTAKTISCHEN 
ÄNDERUNGEN” (Factorii interni şi externi în schimbările morfo-sintactice), în nr. 3 / 2007 al 
revistei “Studia Universitatis Babeş-Bolyai  Philologia”, pag. 205-214 
“SCANDINAVIAN COURT POETS ABOUT THE ANGLO-NORSE CONTACTS IN THE 
VIKING AGE” (Poeţi de curte scandinavi despre contactele anglo-scandinave din epocă 
vikingă), în nr. 4 / 2007 al revistei “Studia Universitatis Babeş-Bolyai  Philologia”, pag. 173-180  
“ÜBER DIE VEREINFACHUNG DES FLEXIONSSYSTEMS UND DIE FIXIERUNG DER 
WORTSTELLUNG IN DEN GERMANISCHEN SPRACHEN” (Despre simplificarea sistemului 
flexionar şi fixarea topicii în limbile germanice) , în nr. 2 / 2008 al revistei “Studia Universitatis 
Babeş-Bolyai  Philologia”, pag. 77-84 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) 
2 articole 
 “SKALDIC POETRY ABOUT ANGLO-NORSE CONTACTS IN THE VIKING AGE, WITH 
SPECIAL FOCUS ON THE PROBLEM OF MUTUAL INTELLIGIBILITY” (Poezia scaldică 
despre contactele anglo-scandinave din epocă vikingă), în Constructions of Identity IV, ed. 
Adrian Radu & Rareş Moldovan, volumul 1, Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, 2008, pag. 391-
402 
“ON SOME ASPECTS OF GRAMMATICAL BORROWING”  (Despre câteva aspecte ale 
împrumutului gramatical), în Constructions of Identity V, ed. Rareş Moldovan & Petronia Petrar, 
Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, 2009, pag. 184-194 
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5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 
- 
 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 
3 cărţi  
Kelemen, Attila: DICŢIONAR ROMÂN-DANEZ. RUMÆNSK-DANSK ORDBOG, Editura 
Napoca Star, Cluj-Napoca, 2005, 244 pagini, ISBN 973-647-306-6 
Kelemen, Attila: NORVÉG NYELVTAN DIÓHÉJBAN, Napoca Star Könyvkiadó, Kolozsvár 
(Cluj), 2006, 102 pagini, ISBN-10: 973-647-491-7; ISBN-13: 978-973-647-491-0 
Kelemen, Attila: INFLUENŢA SCANDINAVĂ ASUPRA LEXICULUI ŞI SINTAXEI LIMBII 
ENGLEZE VECHI ŞI MEDII, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2008, 380 pagini, ISBN 978-
973-647-614-3 
 
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) 
La festivalul de poveşti "Ocolul Pământului în 80 de poveşti" (9-15 martie 2009, Cluj) am 
reprezentat limbile scandinave, citind basme în daneză, norvegiană, suedeză şi islandeză şi 
traducându-le în română. 
 

 2



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)    2 
-  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 
- 
 
15. Conferinţe  invitate internaţionale  
 
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 
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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.) 

 

Dicţionarul român-danez (Kelemen, Attila: DICŢIONAR ROMÂN-DANEZ. 
RUMÆNSK-DANSK ORDBOG, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2005, 244 pagini, 
ISBN 973-647-306-6)  a constituit la apariţia lui o premieră mondială, fiind primul şi, 
până în prezent, singurul dicţionar de acest tip. Dicţionarul cuprinde cuvintele cele 
mai frecvente ale limbii române contemporane, are incluse locuţiuni şi expresii 
idiomatice şi traducerea lor în limba daneză. Dictionarul este folosit cu mult succes de 
studenţii noştri care studiază limba daneză, de românii stabiliţi in Danemarca, dar şi 
de danezii care doresc să înveţe limba română.  

 
 
 

 

 

 

 

Data: 12.03.2010.       Semnătura: 

 

Certific validitatea datelor prezentate 
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