Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”
Titlu: „MINERVA – Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală şi post-doctorală”
Contract: POSDRU 159/1.5/S/137832

Burse doctorale

Fabian Ioan
CV științific

44 ani
Str. Principală, Nr. 166, cod poştal 417600, Tulca, Bihor.
Mobil: 0744552141
fabianioan@yahoo.com
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Titlu teză doctorat
Listă publicații
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Listă activități
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Istorie literară și istorie culturală cu Teodor Neș
- Participarea la Sesiunea de Comunicări Științifice din anul
2000 în cadrul Universități Oradea, Facultatea de Litere cu
lucrarea: “ Bible as literature”.
- Publicarea articolului: “Funcțiile manageriale”(pag. 70-73) în
cadrul volumului “Management educațional și interferențe”,
Editura Fundației “Paul Polidor”, Bucuresti, 2007.
- ”Spirit competitiv în creația literară a Regiunii culturale Crișana
- Teodor Neş, părintele docimologiei româneşti” - publicat în
ziarul ”Crișana” - 16 iunie, 2014 (din motive de siguranță și
precauțiune am dat spre publicare același articol și publicației
on-line ”Confluențe literare” - unde a și fost publicat în data de
12 iunie, 2014).
- Participarea la sedinţa de mentorat lunară organizată la
Universitatea din Oradea în cadrul proiectului MINERVA.
- Participarea la sesiunea de comunicări științifice din data de
31.05.2014 în cadrul Universității Oradea cu articolul“Contribuția profesorului și publicistului Teodor Neș la
patrimoniul literar și cultural al românilor”.
- Am redactat și publicat : Spirit competitiv în creația literară a
Regiunii culturale Crișana - Teodor Neş, părintele docimologiei
româneşti - publicat în ziarul ”Crișana” - 16 iunie, 2014 (din
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motive de siguranță și precauțiune am dat spre publicare același
articol și publicației on-line ”Confluențe literare” - unde a și fost
publicat în data de 12 iunie, 2014).
- Întâlnire, discuții și consultări cu membrii familiei Neș: Teodor
şi Rodica. Cercetarea documentelor aflat în posesia acestora:
manuscrise olografe, poze, diplome oficiale, scrisori,
corespondenţă etc.
- Timp de documentare săptămânală/lunară petrecut: la
Biblioteca Municipală ”Teodor Neș” Salonta (Liceul “Emanuil
Gojdu” la 50 de ani – Monografie; Arhiva “Teodor Neş”; Caiete
scriere olografă); la Biblioteca Colegiului Național ”Teodor Neș”
din Salonta; la Arhivele Colegiului Național ”Emanuil Gojdu” din
Oradea; etc.
- Participarea cu lucrarea - ” Biografia lui Teodor Neș racordată
la realitățile istorice și culturale de la început de secol XX.” - la
sesiunea ştiinţifică Istorie şi civilizaţie în nord-vestul
României, organizată de Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, sub egida Consiliului Judeţean Sălaj, în colaborare cu
Primăria Municipiului Zalău, Academia Română, Institutul de
Istorie „George Bariţ” din Cluj Napoca, Universitatea din Oradea,
Facultatea de Istorie, Facultatea de Geografie UBB, Filiala
Zalău. Evenimentul va avea loc la Zalău şi Jibou, în perioada
12-13 septembrie 2014.
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Premii și distincții
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