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FIȘA DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII ȘTIINȚIFICE A DOCTORANZILOR
Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice
Domeniu: ȘTIINȚE POLITICE_anul 5_2011

DESCRIPTORI

1.Articole științifice publicate in extenso în reviste cotate Web of Science cu factor de impact
1. Philipe Luminiţa,Effects of europenization. Institutional development for the absorption of

Structural Funds in Romania during 2007 - 2013 financial period, Communication, Context,
Interdisciplinarity (CCI), ediţia a III, din 23-24 octombrie 2014, Târgu Mureş în cadrul
secţiunii: Political Sciences and International Relations. Volumul a fost transmis spre indexate
ISI Web of Science la Thomson Reuters în ianuarie 2015.

2.Articole științifice publicate in extenso în reviste indexate fără factor de impact

3.Articole științifice publicate in extenso în reviste indexate BDI
Stanciu Tudor, Jan Sjolin, Adult Education in Engineering and Business Economics, in
Applied Mechanics and Materials,Vol. 659, pag. 611-616.
Jan Sjolin, Stanciu Tudor, Cultural influence in engineering education, business and
economics, in terms of multinational approach in Applied Mechanics and Materials, Vol.
659, pag. 606-610.

4.Articole științifice publicate in extenso în volumele conferințelor:
- indexate ISI
Oana Olariu, (2014). The Quixotic Efficiency: The Proneness for Transcendental Change of Shared
Economy Based Communities, Proceedings of Think Twice Conference, Istanbul
(http://thinktwice.co/plugins/themes/tt2/Proceedings.TT214.pdf )

- indexate în BDI
Oana Olariu, (2014). Pouring Digital Soul into Social Movements. The Enhancement of Self-
Transcending Knowledge Through the Use of New Media and Its impact on Contentious Politics,
Philologica Jassyensia 1(19), supl. (http://www.philologica-jassyensia.ro/list_art.php?id_r=20)

- alte categorii
Oana Olariu, (2013). No More Anger and Fear. The Inspirational Vocabulary of Contentious Politics,
(proceedings) Studies on literature, discourse and multicultural dialogue (coord. Iulian Boldea),
Arhipelag XXI.

5.Articole publicate în dicționare și enciclopedii:
- edituri academice internationale:
- alte edituri internationale:
- edituri academice naționale
- alte edituri naționale

http://thinktwice.co/plugins/themes/tt2/Proceedings.TT214.pdf
http://www.philologica-jassyensia.ro/list_art.php?id_r=20
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6.Contracte de cercetare științifică în instituții academice (universități, institute ale Academiei Române,
institute naționale de cercetare, institute de cercetare din străinătate, alte categorii de institute
academice):
- contracte internaționale – director:
- contracte internaționale – membru:
- contracte naționale – director:
- contracte naționale – membru:
7.Contracte de cercetare în mediul de afaceri și sectorul public:
- organizații international:
- firme multinaționale:
- firme naționale:
- organizații administrative naționale:
- alte organizații publice de nivel national:

8. Lucrări ştiinţifice prezentate  la manifestări ştiinţifice internaţionale:
Philipe Luminiţa: An overview upon Poland's institutional system of managing Structural Fund (2007 -
2013) / O radiografie a sistemului instituţional de gestionare a Fondurilor Structurale (2007 - 2013) din
Polonia – lucrare prezentată în cadrul conferinţei internaţionale: Interdisciplinary research and
professional development within international context, 12 iunie 2015, Universitatea “Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi.

9. Lucrări ştiinţifice prezentate  la manifestări ştiinţifice naţionale:


