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Criteriul I – Output
1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI 2. Articole ştiinţifice publicate în ISI proceedings -

3. Articole ştiinţifice indexate în BDI (din lista CNCSIS) Iluț, P., Nistor, L., Geambașu, R. (2005), Vitalitatea şcolii de la Chicago, Sociologie
Românească, III/1, pp. 110-127
Iluț, P. (2006), Clarificări în problematica gender (genului social), Sociologie Românească, vol.3,
pp. 68-85
Iluț, P. (2007), Capital social, încredere și informație: consecințe pentru politici sociale,
Sociologie Românească, vol 5, pp 3-22
Iluț, P., Nistor L. (2009), Experiențe emoționale declarate. O analiză comparativă, Sociologie
Românească, vol VII, nr. 4, pp. 19-43
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)

- Porumb, E.M., Iluț, P. (2007), lucrare în conferința internațională neindexată BDI, Social
Capital Social Policy Network, Brussels: Romania Report regarding policy structure, practices
in migration and integration of minorities, Ed. London School of Economics, pp. 1-24
Iluț, P. (2007), Tendințe actuale în abordarea grupului familial, în P. Iluț (ed.), Dimensiuni ale
familiei actuale din România, Cluj-Napoca. Ed. Presa Universitară Clujeană
- Iluţ, P. (2008), Values in contemporary society, in A. Marga, T. Berchem, J. Sadlak (eds.),
Living in Truth. A conceptual framework for a Wisdom Society and the European Construction,
Cluj-Napoca, Cluj University Press, pp. 531-547
Iluț, P. (2008), Subiecte “fierbinți” în problematica familiei; familia monoparentală, în P. Iluț
(ed.), Stări şi fenomene ale spaţiului domestic în România, Cluj-Napoca, Presa Universitară
Clujeană, pp. 7-77
- Iluţ, P. (coautor) (2008), Emoțiile: repere teoretice, în S. Chelcea (ed.), Ruşinea şi vinovăţia în
spaţiul public. Pentru o sociologie a emoţiilor, Bucureşti, Ed. Humanitas, pp. 17-58

- Iluţ, P. (coautor) (2008), Capital social, informație și implicare emoțională, în S. Chelcea (ed.),
Ruşinea şi vinovăţia în spaţiul public. Pentru o sociologie a emoţiilor, Bucureşti, Ed. Humanitas,
pp. 113-137
Iluț, P. (coautor) (2009), Familia monoparentală din Romania: comparatie urban – rural, în P. Iluț
(ed.), Familia monoparentală în România şi fenomene conexe, Cluj-Napoca, Presa Universitară
Clujeană, pp. 7-36
Iluț, P. (coautor) (2009), Atitudini privind divorțul și coabitarea persoanelor care au copii, în P.
Iluț (ed.), Familia monoparentală în România şi fenomene conexe, Cluj-Napoca, Presa
Universitară Clujeană, pp. 79-97
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate

Iluţ, P. (2005), Sociopsihologia şi antropologia familiei, Iaşi, Ed.Polirom, 300 p.
Rotariu, T., Iluţ, P. (2006), Ancheta sociologică şi sondajul de opinie (ed. a 2-a, revizuită şi
adăugită), Iaşi, Ed. Polirom, 277 p.
Iluţ, P. (2009), Psihologie socială şi sociopsihologie, Iaşi, Ed. Polirom, 627 p.
7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale

Iluţ, P. (editor) (2007), Dimensiuni ale familiei actuale din România, Cluj-Napoca. Ed. Presa
Universitară Clujeană, 243 p.
Iluț, P. (editor) (2008), Stări şi fenomene ale spaţiului domestic în România, Cluj-Napoca, Presa
Universitară Clujeană, 380 p.
Iluţ, P. (editor) (2009), Familia monoparentală în România şi fenomene conexe, Cluj-Napoca,
Presa Universitară Clujeană, 200 p.

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
- cca 20 citări 3. Citări în perioada 2005-2009 ale articolelor anterioare anului 2005
- cca 30 citări 4. Distincţii, premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale
- 2005: Premiul Universității Babeș-Bolyai, Consiliul Cercetării Științifice

- 2006: Premiul Universității Babeș-Bolyai pentru Excelență Științifică
- 2008: Premiul Universității Babeș-Bolyai pentru Excelență Științifică
- 2009: Diploma de Excelență, Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și Asistență
Socială, Clubul de Psihosociologie.
- 2009: Premiul Universității Babeș-Bolyai pentru Excelență Științifică
5. Studenţi naţionali atraşi (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică)
- Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute) : 17
- Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) : 10
- Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute):
Lista doctoranzilor înmatriculați
Nr.
Crt.

Nume, prenume

Data
înmatriculării

1.

RUJOIU (căs. GOTEA) Mihaela

Oct. 2005

2.

CIOFLICĂ V. Viorel-Mihai

Oct. 2006

3.

CRIȘAN I. Ionela-Raluca

Oct. 2006

4.

LUPȘE (căs. ZGLOBIU) Maria - Cecilia

Oct. 2007

5.

NEGRU I. Ioan-Niculaie

Oct. 2007

6.

SABĂU D. Gheorghe

Oct. 2007

7.

PASCARU - PAG M. Mihaela - Lucia

Oct. 2007

8.

CRIŞAN G. Dan - Grigore

Oct. 2008

9.

GROSU (căs. DOBRESCU) C. Ada - Ioana

Oct. 2008

10.

FOFIU D. Adela

Oct. 2008

11.

SZEKELY D. Maria

Oct. 2008

12.

CÎRJOESCU C.D. Dan - Tudor

Oct. 2009

13.

DRAGOMIR V. Adrian - Georgian

Oct. 2009

14.

FIZEŞAN T. Bianca - Raula

Oct. 2009

15.

IVAN C. Oana

Oct. 2009

16.

PINTEA V. Oana

Oct. 2009
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17.

POP I. Mariana - Ionela

Oct. 2009

18.

SEER M. Laszlo - Csaba

Oct. 2009

19.

TROC M. Mircea - Gabriel

Oct. 2009

20.

ŞERBAN A. Adriana - Daniela

Oct. 2009

Lista nominală a tezelor susținute
Nr.crt. Nume, prenume

Titlu tezei de doctorat

Data susținerii

1.

TALPAŞ
Maria

Petronela- Modalităţi de socializare şi resocializare a copilului instituţionalizat

2.

SZABÓ B. Béla

Transformări de roluri conjugale la familiile din România

20.10.2006

3.

HAVA P. Florian

Relaţia dintre activitatea managerului şcolar şi grupurile de interes

24.04.2007

4.

MICU I. Ioan - Vasile

Managementul organizaţiei şcolare-factor de succes individual şi social 23.02.2007
al politicilor educaţionale

5.

ANTAL M. Imola

Violenţa domestică - factori de cauzalitate

6.

BRANC T. Simona

Modele de educaţie familială în spaţiul multietnic bănăţean - o abordare 29.06.2007
longitudinală

7.

MILLEA
Zeno

8.

MARIAN Claudia

Agresivitatea în mediul şcolar

23.11.2007

9.

NISTOR I. Laura

Atitudini şi comportamente faţă de mediul înconjurător în România

18.06.2008

10.

BOLEA I. Alina - Integrarea şcolară şi socială a copiilor cu nevoi speciale
Ionela

05.12.2008

11.

POP (căs. COSTAŞ) Manifestarea stereotipiilor de gen în publicitatea din România
T. Ligia - Raluca

14.07.2008

12.

SCHMIDT (căs. URS) Implicaţii sociale şi psihosociale ale tranziţiei asupra familiilor din Valea 15.09.2008
R. Mihaela - Camelia
Jiului

13.

HĂRĂGUŞ S.P. Paul - Utilizarea timpului şi distribuţia sarcinilor domestice în familia din 09.05.2008
Teodor
România

14.

BOGDAN C. Tudor - Relaţia public- prestaţia echipei. Cazul handbalului
Dumitru

20.06.2008

15.

ZIDĂRESCU
Mircea

27.02.2009

16.

DARADICS G. Diana Persoanele vâstnice ca resursă în familie şi în societate
- Cristina

20.11. 2009

17.

SCÂRNECI
Florentina

12.06.2009

18.

ZANCA Ş. Raluca - Ciclul şi dinamica vieţii familiale în comunităţile de romi
Eleonora

Z.

Vlad- Determinări familiale ale accesului la educaţie şi status social

C. Sărăcia comunităţilor de romi din România

V. Strategii identitare de dezvoltare personală a elitelor manageriale
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18.02.2005

24.04.2007

23.02.2007

27.03.2009

- Post-doctoranzi (lista nominală): 6. Studenţi internaţionali atrași (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) :
Doctoranzi internaționali
Nr. Nume, prenume
Crt.

Data
înmatriculării

1.

PAMFIL Inga (R. Moldova)

Oct. 2005

2.

BERGER Israel (Israel)

Oct. 2008

3.

SCHIPPER Rivka (Israel)

Oct. 2008

Nr. Nume, prenume
crt.
1. Iurchievici Iulia
(R. Moldova)

Lista nominală a tezelor susținute, doctoranzi internaționali
Titlu tezei de doctorat

Data susținerii

Probleme ale familiei studenţeşti în societatea moldovenească; 07.06.2006
comparaţii cu România

- Post-doctoranzi (lista nominală): 7. Membru in comitetul de redacţie la reviste ISI
8. Membru in comitetul de redacţie la reviste BDI
- Sociologie Românească
- Revista Română de Sociologie
- Studia Universitatis Babeș-Bolyai, seria Sociologie
9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează
şi valoarea):
- 2005-2007: Proiect internațional: Establishment of a network on Social Capital (Social cohesion,

trust and participation) as part of the new European observatory aimed at informing the social
policy debate and providing analytical input for the Report on the social situation in the EU,
SCSP Project VC/2005/0107 (Consortium leader: Dr. Robert Leonardi London School of
Economics and Political Science, UK, Team Leader Romania: Prof. Elena Porumb); Financing:
European Commission, FP6 STREP, 260,000 euros Romania 7500 euros
-2006-2008: Proiect internațional: SOCCOH: The Challenge of Socio-economic Cohesion in the
Enlarged European Union, Comisia Europeana I, tip FP6 SOCCOH no 02909/2005 (Consortium
leader: Dr. Robert Leonardi London School of Economics and Political Science, UK, Team
Leader Romania: Prof. Elena Porumb); Financing: European Commission, FP6 STREP, 850,000
euros Romania 75 000 euros
10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea)

- membru în grantul CNCSIS-A 414/2004 - „Noua tehnologie a informaţiei şi comunicării
(NTIC) în contextul învăţământului la distanţă (ID) – un sistem tutorial inteligent (STI)”, director
conf.dr. Iulian Pah, Universitatea „Babeş-Bolyai”, 2004-2006
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- membru în grantul CNCSIS-A 1502/2007- „Aspecte privind dotarea cu capacităţi psihocognitive a agenţilor inteligenţi artificiali cu aplicaţii în formarea mediată de tehnologia
informaţiei şi comunicaţiei (TIC)”, director conf.dr. Iulian Pah, Universitatea „Babeş-Bolyai”,
2007-2008
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):

2004–2006: Schimburi intergeneraționale și utilizarea timpului în familia românească
contemporană; implicații societale, Grant CNCSIS, tip A, 407/2004, valoare 64.090 lei
2006- 2008: Familia monoparentală în România: comparație urban-rural, Grant CNCSIS tip A,
cod 1509, valoare 103.263 lei
2008-2011: Modele de interacțiune între capitalul social informal și formal; investigarea rolului
de suport și mediator al familiei lărgite (kinship), Grant CNCSIS PCE tip ID_2572, valoare
655.500 lei
13. Profesor invitat la universități de prestigiu, cu titlu oficial

2005: Conferinţe pe problema schimbului intergeneraţional în familia lărgită, University of
Chicago, USA (o lună)
2006: Conferinţe şi workshop-uri pe tema familiei din Europa Centrală şi de Est, University of
Chicago şi Connecticut University (trei săptămâni)
2007: Participare la două colocvii, Northwestern University, Evanston, SUA (o lună)
2008: Workshopuri pe problerma sociologiei în țările post-socialiste și sociologie publică,
Berkeley University USA (două săptămâni)
2009: Conferințe pe tema familiei lărgite și a capitalului social în România, Connecticut
University USA, Duke University USA (o lună)
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial:
Expert evaluator CNCSIS - Certificat MEC / CNCSIS nr. 395/11.V.2001
Membru în Comisia de analiză a contestațiilor, domeniul Științe Sociale și Politice, MECTS
15. Conferinţe invitate internaţionale

- 28 June 2006: Social Capital Social Policy Country Briefing Policy Romania ((Elena Porumb,
Petru Iluţ), paper presented at SCSP NETWORK SECOND PROJECT MEETING London
School of Economics and Political Science Venue: Room J116, Cowdray House, LSE, London
- 9-12 septembrie 2007: Postmaterialistical Values in Contemporary Societies, paper presented at
International Conference - A Conceptual Framework for a Wisdom Society and the European
Construction, Cluj-Napoca
- 21 iunie 2007: Country Report on Social Capital Social Policies: Romania (Elena Porumb,
Petru Ilut, Oana Muntean), paper presented at „Cohesion Policy Romania Case Presentation
Romania NW and NE Region in Romania” 21 June 2007, Prague
- noiembrie 2008: comunicare în plen și moderator secțiunea psihosociologie la Colocviul
Internațional de Științe Sociale ACUM, Brasov
- noiembrie 2009: comunicare în plen și moderator secțiunea psihosociologie la Colocviul
Internațional de Științe Sociale ACUM, Brasov
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale
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III. Realizare remarcabilă
Lucrarea subsemnatului, Psihologie socială și sociopsihologie. Teme recurente și noi
viziuni (Ed. Polirom, Iași, 2009, 627 p.) reprezintă pe de o parte o sinteză a ideilor de relief
prezentate în lucrări anterioare și pe de altă parte achizițiile recente și schimbări de perspectivă
din domeniul psihologiei sociale, mizând ca idee forță pe încercarea de a demonstra că
sociopsihologia este o interfață dintre psihologia socială (chiar cea de nuanță sociologică) și
sociologie.
Sociopsihologia își demonstrează posibilitățile de a interconecta mai strâns și la modul
operațional, în înțelegerea comportamentelor sociale, a nivelului micro-, mezo- și macrosocial.
Ca și contribuții personale (cu titlu de concepte, ipoteze și teorii), mai pregnante îmi par a fi:
• Analiza multiperspectivală, operaționalizarea în cercetările concret-empirice a
similarităților și diferențelor pe care diferite entități sociale le au în reprezentarea și
aprecierea unor stări și fenomene sociale.
• Teoria echivalențelor enunțiale care desemnează faptul că în științele sociale, în particular
în psihologie socială și sociopsihologie, cu mai mare pondere decât în disciplinele hard,
același conținut ideatic este prezentat în expresii și enunțuri diferite, care nu sunt sinonime
propriu-zise, dar care, dacă analizezi conținutul de cunoaștere concret pe care-l acoperă,
sunt în avansată măsură superpozabile, mai mult sau mai puțin echivalente.
• Conceptul de învățare cognitiv-complexă, prin care argumentez că în procesul de
socializare, indivizii utilizează, alături de formele clasice, învățarea directă (recompensă și
pedeapsă) și cea indirectă, observațională (a vedea ce consecințe au comportamentele
directe ale altora), și învățarea prin ceea ce relatează sau scriu alții despre
comportamentele lor sau ale semenilor lor - adică una de tip cognitiv mai complex.
• Pornind de la teoria clasică a ierarhizării piramidale (de la abstract și general la concret și
empiric) valori–atitudini–opinii, am elaborat descrierea distincției dintre mentalitate și
opinie publică, scoțând în evidență implicațiile de ordin metodologic și practic-acțional.
• Analizând interconexiuni și intersecții dintre capitalul social, capitalul emoțional și
potențialul axiologic al unor comunități, am identificat unele posibilități de mobilizare a
acestora pe linia bunului colectiv, discutând despre problema free-rider-ului (echivalat în
românește de subsemnatul prin „blatist”) și ale păguboaselor consecințe sociale ale
mentalității „jocurilor de sumă nulă”.
Datorită acestor contribuții, ca și a altora mai specifice, ca de exemplu conceptul de
disonanță cognitivă locală, nivelurile universului axiologic global, precum și datorită faptului că
am fost primul care am adus, cel puțin în scris, în literatura științifică de profil, teme cum ar fi
genul social, piață maritală, abordarea psihosocială a valorilor, comportamentul prosocial și
antisocial, problematica sinelui și a comparației sociale și altele, am fost relativ des citat în
literatura de domeniu de la noi, s-au realizat teze de licență, masterat și doctorat având ca
premise, cadru conceptual și interpretativ, respectivele contribuții. De asemenea, unele idei au
fost recepționate și apreciate la conferințe și congrese internaționale și la universitățile, în speță
cele americane, unde am fost invitat.

Data:
18 martie 2010

Semnătura:

Certific validitatea datelor prezentate
Șef de catedră,
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