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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)

1

Menţionez că în perioada de 2004 iunie – 2006 iunie şi 2007 sept. – 2009 sept. am solocitat concediu
pentru creşterea copilului, şi pentru perioada respectivă am întrerupt activitatea didactică şi studiile
doctorale.

1. Importanţa modelelor în procesul de formare al dascălilor , in: Studia Universitatis
Babes-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica, 2006/2., p.162 – 175.
2. Rolul muncii în grupe în procesul formării profesorilor, in: Reforátus Szemle, Cluj Napoca, 2007 /2/3. p. 278 – 322.
3. Rolul practicii pedagogice în procesul de autodezvoltare a profesorilor, in: Studia
Universitatis Babes-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica, 2007/1., p. 152 -165.
4. Aplicarea consilierii pastorale ca metodă în orele de religie şi de diriginţie in: Studia
Universitatis Babes-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica, 2009/2. p. 177 – 193.
5. Profesorul de religie ca diriginte, in: Erdélyi Református Naptár, 2010, Editura
Misztótfalusi Kis Miklós, Cluj - Napoca, 162 – 169.
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peerreviewed)
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
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
15. Conferinţe invitate internaţionale
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.)
Practica profesională la specializarea Teologie Reformată Didactică
Începând cu anul universitar 2009/2010 la toţi anii de studiu ale specializării de
licenţă Teologie Reformată Didactică s-a introdus în planul de învăţământ disciplina
Practica profesională. În cadrul acestei discipline studenţii abordează teme legate de
autodezvoltare profesională. Aspectul inovativ al proiectului constă în relaţia nouă
student-profesor, unde profesorul are rolul de tutore, care în primul rând ajută
studentul în restructurarea cunoştinţelor şi abilităţilor existente. La baza lansării
acestui proiect a stat o experienţa anterioară, fiindcă în urma colaborării cu Facultatea
Reformată din Zwolle (Gereformeerde Hogescool), începând din 2001 pentru
studenţii care urmau să participe la practica pedagogică, organizăm în mod facultativ
o săptămână de „educaţie integrată”.
În cadrul disciplinei anul I participă la seminarii cu caracter de workshop având
ca scop conştientizarea aspectelor de bază a profesiei, probleme vocaţionale,
competenţe personale şi profesionale de bază. Anul II. le dezvoltă în detaliu
diferite competenţe vitale în activitatea de profesor de religie, iar anul trei
participă la stagii de pregătire finalizate cu lecţii demonstrative în şcoli (o temă
pregătită în două săptămâni). Fiecare temă abordată este prezentată în module de

2 săptămâni (3 ore / săptămână), materialul de suport este elaborat şi pus la
dispoziţia studenţilor pentru fiecare modul, iar pregătirea teoretică este completată
cu 2 ore de practică în instituţiile cu care Facultatea întocmeşte convenţii de
practică.
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