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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. Artă, iconoglastie, reformă şi competenţa reprezentării prin imagini (Művészet, képrombolás,
reformáció és a képi megjelenítés létjogosultságáról) – in: Sudia Uni. Babes-Bolyai, Theologia
Reformata Transylvaniensis, 2001., Nr.1., (pag.139-150.)

2. Indiferenţă, sau este posibilă şi o altă atitudine dincolo Eden ? (Közöny, avagy Nód földjén más is
lehetséges?) – in: Studia Univ. Babes-Bolyai, Theologia Reformata Transylvaniensis, 2001.,
Nr.2., (pag. 19-24.)

3. În atelierul unui teolog - Analiza textelor Biblice din punct de vedere ermeneutic şi etic ( A
teológus műhelyében (bibliai szövegek hermeneutikai vizsgálata, etikai vonzatok)) – In: Studia
Univ. Babes-Bolyai, Theologia Reformata Transylvaniensis, 2002., Nr.3., (pag. 31-45.)

4. Gen 22,1-14 Tentaţia lui Avraam - Opagină de aur din Biblie, sau întâmplarea care l-a făcut
insomn pe Kierkegaard (Egy aranylap a Bibliából, avagy a történet, amely Kierkegaardot
álmatlanná tette (Gen 22,1-14, a nagy próbatétel)) – In. Studia Univ. Babes-Bolyai, Theologia
Reformata Transylvaniensis, 2002., Nr.4., (pag. 41-62.)

5. Aspectele teoretice şi practice ale disciplinei: Cunoştinţe Confesionale (A Hitvallásismeret elvi és
gyakorlati kérdései) – In. Studia Univ. Babes-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica, 2003,
Nr. 5-6., (pag. 138-150.)

6. Despre Anxietate (A szorongásról), in: Magiszter – Pedagógusok szakmai-módszertani folyóirata,
Revista de specialitate a Uniunii Cadrelor Didactice Maghiare din România, Miercurea Ciuc,
2005, Nr.1. (pag. 37-54.)

7. Cum se învaţă capacitatea de a iubi, şi cum se practică (A szeretet gyakorlása és tanítása), in:
Magiszter – Pedagógusok szakmai-módszertani folyóirata, Revista de specialitate a Uniunii
Cadrelor Didactice Maghiare din România, Miercurea Ciuc, 2005, Nr. 4., (pag. 14-22.)

8. Epistemologia neobişnuită al lui Kierkegaard şi influenţa sa în viziunea lui James Loder
(Interdiszciplináris kalandozás a kierkegaardi ismeretelmélet és annak hatástörténete világában
James Loder elemzései nyomán) – In. Studia Univ. Babes-Bolyai, Theologia Reformata
Transylvanica, 2006, Nr.1-2., (pag. 80-99.)

9. Trebuie să învăţăm despre alte religii? Dacă da, ce anume şi cum. (Tanítsunk-e más vallásokról, és
ha igen, akkor mit és hogyan?) – In. Studia Univ. Babes-Bolyai, Theologia Reformata
Transylvanica, 2007, Nr.1-2. (pag. 143-151.)

10. Kierkegaard: Filozof sau teolog? (Filozófus volt-e Kierkegaard vagy teológus?) – In. Studia
Univ. Babes-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica, 2008, Nr.1–2. (pag. 61–74.)
11. Închinarea umbrei în faţa lui Dumnezeu - Relaţia dintre om şi Dumnezeu în opera poetică lui Ady
Endre (Az Istenhez hanyatló árnyék – Az Isten és ember kapcsolata Ady Endre költészetében) –
In. Studia Univ. Babes-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica, 2009, Nr.1. 29-51.
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12. Religia din Canaan (A kanaáni vallás, adalékok az óizraeli vallás megismeréséhez) – In. Studia
Univ. Babes-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica, 2009, Nr.2. , 19-39.
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
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. 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
Studia Univ. Babes-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica
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
În cadrul programului ERASMUS – mobility, în 2007-2008, semestrul II. am fost invitat decătre
Universitatea de Teologie Reformată din Debrecen (Debreceni Református HittudományiEgyetem) în
calitate de “guest lecturer”.
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial
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15. Conferinţe invitate internaţionale
2009
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.)
1. 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 pe temaconştientizarea
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.
Acest proiect este proiectat şi realizat de 3 cadre didactice de la Facultatea noastră: Püsök Sarolta,
Gorbai Gabriella, Hankó-Nagy Alpár.

Data:

Semnătura:

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
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