Raport de activitate al
academicianului Haralambie Corbu
pentru anul 2009
Activitatea ştiinţifică
Conducător al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat, proiectelor
independente (instituţionale, granturi, de transfer tehnologic, internaţionale)
Rezultatele ştiinţifice principale
Monografii în ediţii internaţionale
Monografii în alte ediţii din străinătate
Articole în reviste cu factor de impact mai mare de 1
Articole în reviste cu factor de impact 0,1-1.0
Articole în reviste cu factor de impact 0,01- 0,1
Articole în alte reviste editate în străinătate
Monografii editate în ţara
Articole în reviste naţionale, categoria A
Articole în reviste naţionale, categoria B
Articole în reviste naţionale, categoria C
2
Anii de zbucuim şi nesomn ai academicianului Simion Cibotaru. În: Akademos.
2009, nr. 4, p. 58-68.
Sintagma „povara bunătăţii noastre” ca titlu de roman şi emblemă a întregii
opere druţiene”. În: Akademos. 2009, nr. 2 (13), p. 98-103.
Articole în culegeri
2
Un pisc intelectual-generator de idei şi valori morale. În: Academicianul Vladimir
Andrunachievici (culegere colectivă). 2009, p. 125-127.
Scrisul ca ardere, dăruire şi blestem. În: Dumitru Matcovschi – poet şi om al
cetăţii. Chişinău: Ştiinţa. 2009, p. 61-64.
Participarea la foruri ştiinţifice
3
Rezultatele ştiinţifice obţinute în anul de referinţă ( până la 100 cuvinte)
Am îndeplinit sarcinile prevăzute în lucrarea de plan.
În afara planului am avut două emisiuni la Tele-Radio-Moldova: pe 15 şi 22 februarie 2009;
trei participări la conferinţe ştiinţifice cu referate şi comunicări. Am recenzat şi participat la
discutarea tezei de doctor habilitat în economie „Evoluţia conceptelor teoretice ale
liberalismului economic în operele lui Byron, Puşchin şi Eminescu”, autor Ion Ustian (11
iunie 2009); am avizat autoreferatul tezei de doctor habilitat, prezentată de Ion Plămădeală
„Operă şi text în teoria literară modernă” (20 noiembrie 2009); am avizat autoreferatul tezei
de doctor în filologie „Alteritate şi identitate în jurnalul intim românesc”, autor Inga Ciobanu
(ianuarie 2009).
2.
Activitatea didactică
Numărul cursurilor ţinute
Numărul total de persoane la care aţi fost conducător ştiinţific al tezei de doctorat
Numărul persoanelor la care aţi fost conducător ştiinţific şi care au susţinut teza
Numărul manualelor, materialelor didactice editate
3.
Activitatea managerială
Preşedinte al Consiliului ştiinţific editorial al AŞM, membru al Asambleei AŞM, membru al
Biroului Secţiei de Ştiinţe Umanistice a AŞM
1.

