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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Nastasă-Kovács, Lucian 

Adresă(e) Academia Română. Institutul de Istorie „George Bariţiu”, str. Kogălniceanu 12-14, Cluj-400084, 
Judeţul Cluj, România 

Telefon(oane) (004)0264-534858; 375305 Mobil:      (004)0744-
507799 

 

                                                      
Fax(uri) 

 

E-mail(uri)  lucian.nastasa@gmail.com  
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 19.09.1957 
  

Sex masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 
Cercetător ştiinţific - istorie 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Din decembrie 2014 până în prezent 
Funcţia sau postul ocupat Manager 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Management cultural 
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare ştiinţifică instituţională cu parteneri din ţară şi din străinătate 

Numele şi adresa angajatorului Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Pța Unirii, nr. 30, cod: 400098, Cluj-Napoca, România 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Instituție de cultură, muzeu 

  
Perioada Din 2014 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director și fondator al Institutului de Armenologie  
Activități și responsabilități  

                                              principale 
Cercetare științifică 
Participare la manifestări ştiinţifice (conferinţe, simpozioane, workshop-uri) naţionale şi 
internaţionale 

Numele și adresa angajatorului Institutul de Armenologie din cadrul Universității „Babeș-Bolyai”, Str. Mihail Kogălniceanu, nr.1, cod: 
400084, Cluj-Napoca, România 

Tipul activității sau sectorul de  
                                               activitate 

Cercetare ştiinţifică 
 

  
Perioada Din 2008 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conducător de doctorat: Istorie 
Activități și responsabilități                                               

principale 
Activități didactice și de cercetare, coordonarea activităților de cercetare pentru studenții doctoranzi, 
membru în comisii de îndrumare 

Numele și adresa angajatorului Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române, Str. M. Kogălniceanu, nr. 12-14, cod: 
400084, Cluj-Napoca, România;  
Universitatea „Babeș-Bolyai”, Str. Mihail Kogălniceanu, nr.1, cod: 400084, Cluj-Napoca, România 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare ştiinţifică/activitate didactică 
 

  
Perioada Din 2007 până în prezent  

Funcţia sau postul ocupat Profesor asociat 
Activități și responsabilități                                               

principale 
Activități didactice și de cercetare 
Cursuri predate: Istoria Culturii, Etnicitate și Naționalism, Etica cercetării, Intelectualii români și 
transferurile culturale în epoca pre-comunistă 

Numele și adresa angajatorului Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Istorie și Filosofie, Departamentul de Relații 
Internaționale și Istorie Contemporană, Str. Mihail Kogălniceanu, nr.1, cod: 400084, Cluj-Napoca, 
România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare ştiinţifică/activitate didactică 

  

mailto:lucian.nastasa@gmail.com
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Perioada Din 15 aprilie 2002 până în prezent 
Funcţia sau postul ocupat Cercetător principal I   
Activități și responsabilități                                               

principale 
Cercetare fundamentală în domeniul istoriografiei, sociologia culturii şi educaţiei, istoria diversităţii 
etnoculturale. 
Participare la manifestări ştiinţifice (conferinţe, simpozioane, workshop-uri) naţionale şi 
internaţionale 
Coordonare şi consiliere a proiectelor de cercetare individuale şi colective 
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare ştiinţifică instituţională cu parteneri din ţară şi din străinătate  
Consilierea şi formarea tinerilor cercetători 
Editare lucrări ştiinţifice individuale şi colective 
Organizare de manifestări ştiinţifice naţionale sau internaţionale 

Numele și adresa angajatorului Academia Română, Filiala Cluj, Str. Republicii, nr.9, cod: 400015, Cluj-Napoca, România 
Tipul activității sau sectorul de  

                                          activitate 
Cercetare ştiinţifică/activitate didactică, istorie contemporană, sociologia culturii şi educaţiei 

  
Perioada 2012-2017 

Funcţia sau postul ocupat Director al Școlii doctorale de Relații Internaționale și Studii de Securitate   
Activități și responsabilități  

                                          principale 
Activități didactice și de cercetare, coordonarea activităților de cercetare pentru studenții doctoranzi, 
membru în comisii de îndrumare  

Numele și adresa angajatorului Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Istorie și Filosofie, Str. Mihail Kogălniceanu, nr.1, cod: 
400084, Cluj-Napoca, România  

Tipul activității sau sectorul de                                                
activitate 

Cercetare ştiinţifică/activitate didactică  

  
Perioada 2006-2018 

Funcţia sau postul ocupat Șef al Departamentului de Istorie Contemporană  
Activități și responsabilități  

                                          principale 
Participare la manifestări ştiinţifice (conferinţe, simpozioane, workshop-uri) naţionale şi 
internaţionale 
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare ştiinţifică instituţională cu parteneri din ţară şi din străinătate  
Consilierea şi formarea tinerilor cercetători 
Editare lucrări ştiinţifice individuale şi colective 
Organizare de manifestări ştiinţifice naţionale sau internaţionale 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române, Str. M. Kogălniceanu, nr. 12-14, cod: 
400084, Cluj-Napoca, România 

Tipul activității sau sectorul de  
                                            activitate 

Cercetare ştiinţifică, istorie contemporană, sociologia culturii şi educaţiei 

  
Perioada 1990-2002 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător științific principal 
Activități și responsabilități  

                                          principale 
Cercetare fundamentală în domeniul istoriografiei, sociologia culturii şi educaţiei, istoria diversităţii 
etnoculturale. 
Participare la manifestări ştiinţifice (conferinţe, simpozioane, workshop-uri) naţionale şi 
internaţionale 
Coordonare şi consiliere a proiectelor de cercetare individuale şi colective 
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare ştiinţifică instituţională cu parteneri din ţară şi din străinătate  
Editare lucrări ştiinţifice individuale şi colective 
Organizare de manifestări ştiinţifice naţionale sau internaţionale 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Istorie „A.D.Xenopol”, str. Codrescu 6, cod: 700479, Iași, România 
Tipul activității sau sectorul de  

                                            activitate 
Cercetare ştiinţifică/activitate didactică, istorie contemporană, sociologia culturii şi educaţiei 

  
  

 
 

Educaţie şi formare 

 

  

Perioada 1991-1996 
Calificarea / diploma obţinută Doctor în istorie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Teza Istoriografia română la finele veacului XIX - începutul secolului XX; 
 coordonator prof.Al. Zub; susţinută în martie 1996 
Specializare: istoriografie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Facultatea de Istorie a Universităţii «Al.I.Cuza»,  
Iaşi, Bd. Carol I nr.11, cod:700506,România 

  
Perioada 1991-1992 
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Calificarea / diploma obţinută Studii complementare de sociologie  
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
„École des Hautes Études en Sciences Sociales”, Paris (Franța) 

  
Perioada 1992-1994 

Calificarea/diploma obținută Studii complementare: Limba și civilizația maghiară 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
Universitatea „Kossuth Lajos” din Debrecen (Ungaria) 

  
Perioada 1980-1984  

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în istorie 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Istorie-filosofie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Facultatea de istorie şi filosofie a Universităţii «Al.I.Cuza»,  
Iaşi, Bd. Carol I nr.11, cod:700506, România 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză   C2  C2  C2  C1  B2 

Limba engleză   C1  C2  C1  C1  B2 

Limba maghiară   B1  B1  B1  B1  A2 

  
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, bune abilităţi de comunicare şi de formare ştiinţifică, disponibilitate de 
perfecţionare profesională şi relaţională 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Conducător şi membru în mai multe proiecte colective de cercetare ştiinţifică naţionale (granturi de 
cercetare ale Academiei Române, CERES, CNCSIS) şi internaţionale (finanţate de CNRS-Paris, 
Central European University Budapest, Academia Britanică, Swiss National Science Foundation, 
The Rothschild Foundation Europe, European Research Council etc.); coordonator şi organizator al 
unor proiecte de editare; membru al Consiliului ştiinţific al Institutului de Istorie «George Bariţiu» 
(Cluj), al Academiei Române 

  

  
  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Bun utilizator al programului Windows, în special pentru redactare şi editare de texte în limba 
română; realizarea băncilor de date în Excel sau SPSS etc. 

  

  
  

Alte competenţe şi aptitudini Abilităţi profesionale exersate şi în domeniul publicistic (colaborări la revistele de cultură „Observator 
cultural”, „Timpul”, „Tribuna”, „Altera” ş.a.); educaţional (cursuri de istoriografie, istoria ideilor, 
sociologia culturii şi educaţiei, istoria elitelor la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj; istoria integrării 
europene la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia ); dezbateri publice culturale (organizate 
de diverse institute de cercetare şi universităţi, British Council, Arhivele Naţionale, etc.); expert 
evaluator (pentru - Romanian-American Foundation (RAF) din 2013; AQAS (Agentur für 
Qualitätssicherung durch Akkreditierung von Studiengängen) din Köln (Germania), din 2014; în cadrul 
Unității Executive pentru Finanțarea Învătămantului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării din 
România (UEFISCDI) din 2010). 

 
  

  
  

Informaţii suplimentare EVOLUȚIE PROFESIONALĂ ȘI ACTIVITATE DIDACTICĂ 
Membru al Centrului de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală din Cluj (din 2000); coordonator al 
proiectelor de cercetare în domeniul istoriei şi sociologiei. 
- Coordonator cercetare în cadrul Institutului pentru Studii de Holocaust și Genocid din cadrul 
Univerității „Babeș-Bolyai” din Cluj (din 2016). 
- Profesor „Jean Monet” al Comisiei Europene, Universitatea din Alba Iulia, Facultatea de Drept și 
Științe Sociale (din 2006). Cursuri: „Teorii și structurii ale integrării europene” 
- Membru în Consiliul Ştiinţific al Centrului de Excelență în Studii Istorice şi Social-Politice (CESISP) 
al Universităţii de Vest Timişoara (din 2012). 
- Expert-evaluator pentru Romanian-American Foundation (RAF) din 2013. 
- Expert evaluator AQAS (Agentur für Qualitätssicherung durch Akkreditierung von Studiengängen) 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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din Köln (Germania), din 2014. 
- Expert-evaluator în cadrul Unității Executive pentru Finanțarea Învătămantului Superior, a 
Cercetării, Dezvoltării și Inovării din România (UEFISCDI) din 2010. 
- Membru al Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării 
(CNECSDTI), 2011-2012; 2016-. 
- Visiting Professor la Universitatea Central Europeana (Budapesta), Departamentul de Istorie 
(martie-iulie 2005): „Politici etnice în timpul Războiului Rece” 
- Visiting Professor la Universitatea Tel Aviv (Israel), Departamentul de Istorie a Orientului Mijlociu 
și a Africii (octombrie-noiembrie 2004). Prelegeri: Mecanisme de formare și selecție în mediul 
intelectual românesc. 
- Visiting Professor  la Universitatea “Eötvös Loránd” din Budapesta, Ungaria (ianuarie-martie 
1998). Cursul: Elitele intelectuale românești în epoca modernă. 
- Secretar ştiinţific al Anuarului Institutului de istorie „A.D. Xenopol”, Iaşi (1996-1997). 
- Secretar ştiinţific al Anuarului Institutului de istorie „George Barițiu”, Cluj (2006-2014). 
- Membru în colectivul de redacţie al revistei History of Universities, Oxford University Press (2003-
2008) – redactor pentru România. 
- Membu în consiliile științifice a 7 (șapte) publicații periodice de specialitate (istorie, relații 
internaționale și politologie) din România. 
- Director al Școlii doctorale de Relații Internaționale și Studii de Securitate al Universitatea „Babeș-
Bolyai” din Cluj (2012-2017). 
- Conferenţiar la Universitatea „Eötvös Loránd” din Budapesta. Román Filológiai Tanszék (Catedra 
de Filologie Română), ianuarie-martie 1998. 
- Profesor „Jean Monet” la Universitatea din Alba Iulia (din februarie 2006). 
CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE EXTERNE (selecție) 
- Centre de Sociologie de l’éducation et de la Culture, Paris (1993-1994, 1997-1998, 2000).  
- Universitatea „Eötvös Loránd”, Budapesta (1995, 1998).  
- „Europa Institut”, Budapesta (1997).  
- Academia Maghiară de Ştiinţe, Budapesta (1993-1998, 2003, 2006, 2009).  
- „Centre Français de Recherche en Sciences Sociales”, Praga (1992). 
- Universitatea „Jagellonian”, Cracovia (1996).  
- Institutul de istorie modernă din Beijing, R.P. Chineză (2001)  
- Universitatea din Freiburg, Elveţia (2002)  
- Institut für Zeitgeschichte; Europäisches Institut für Rechtpsychologie din Zürich (2002)  
- Institut Européen de l’Université de Geneve (Château de Coppet) (2003, 2007)  
- Universitatea din Tel Aviv. Centrul „Moshe Dayan” pentru Orientul Mijlociu şi Studii Africane (2004)  
- Senior Fellow la Central European University din Budapesta (2005). 
- Sankt Petersburg (Rusia), la invitaţia lui Deutschen Historischen Institut Moskau şi Universitatea 
Lomonosov, pe tema "Bildungs- und Universitätskonzepte in Europa und Russland vom 18. bis zum 
20. Jahrhundert" (iunie 2007). 
- Moscova (Rusia), în cadrul schimburilor interacademice (iunie-iulie 2008).   
- Viena (Austria), la invitaţia Academiei Austriece de Ştiinţe şi a Ministerului Federal Austriac pentru 
Cercetare şi Ştiinţă (septembrie 2008). 
- École des Hautes Études en Sciences Sociales din Paris (iunie-iulie 2009)  
- The Hebrew University of Jerusalem, Israel (2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017) 
GRANTURI 
- Director grant de cercetare exploratorie CNCSIS (2012-2016) pe tema “Foloasele sociale ale 
educaţiei superioare, schimbarea elitelor şi creativitate în România. Formarea şi transformarea 
categoriilor educate (1919-1949)”. 
- Director grant de cercetare exploratorie CNCSIS (2009-2011) pe tema: „Politici de integrare 
intelectuală a românilor din spaţiul transilvan în Europa secolelor XIX-XX. (Analiză socio-istorică 
asupra logicii, surselor şi mecanismelor transferurilor culturale)”.  
- Conducător al proiectului “Jewish and non Jewish students in Kolozsvar/Cluj and Transylvania 
(1867-1918). A case study of educational inequalities and Jewish over-schooling”, finanţat de “The 
Rothschild Foundation Europe”, London (2006-2007). 
- Membru al proiectului de cercetare exploratorie CNSIS (2009-2011) pe tema: „Discurs istoric şi 
diplomaţie. Românii din Transilvania şi Basarabia în politica externă a României, 1878-1947”. 
Director de proiect Flavius Solomon (Institutul de istorie „A.D. Xenopol”, Iaşi). 
ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE (SELECȚIE) 
- Membru al Uniunii Scriitorilor din România. 
- Membru în consiliul științific al revistei „Nyelv- és irodalomtudományi Közlemények” (Studii de 
lingvistică și literatură maghiară), editată sub egida Academiei Române.. 
- Membru în colectivul de redacție al Editurii CRDE, Cluj 
- Membru în colectivul de redacție al revistei Altera, editată de Liga „Pro Europa”, Târgu Mureş (din 
2005) 
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- Membru în „International Advisory Board” al “Revistei Arhivelor” din Bucureşti (din 2007). 
- Secretar ştiinţific al Anuarului Institutului de istorie « George Bariţiu » din Cluj (din 2006). 
-  Editor bibliografic pentru România la “History of Universities”, Oxford University Press (2002-
2008). 
- Editor la „Xenopoliana”, revistă ştiinţifică a Fundaţiei Academice „A.D.Xenopol”, Iaşi (1993-1997). 
- Secretar științific al Anuarului Institutului de istorie „A.D. Xenopol”, Iași (1996-1997). 
- Membru fondator al Comisia Națională de Heraldică, Genealogie și Sigilografie (1991). 
- Membru fondator al Fundației Academice, „A.D. Xenopol”, Iași. 
- Membru fondator și membru activ al Centrului de Studiu al Totalitarismului, Iași (1995).  
- Membru în consiliul ştiinţific al publicaţiei periodice Partide politice şi minorităţi naţionale din 
România în secolul XX (Sibiu, Universitatea „Lucian Blaga”, din 2009). 
- Membru în Bordul Ştiinţific al Editurii International Book Access, Cluj (din 2008). 
- Membru în consiliul științific al revistei „Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis” (din 2014). 
- Membu în comitetul științific al Editurii Aracne din Roma (Italia), seria „Nazionalismi, Storia e 
Geopolitica” (din 2014). 
PARTICIPARE LA PROIECTE INTERNAȚIONALE (selecție) 
- Membru al „atelierului” coordonat de CNRS (Paris) – director Victor Karady - ce are ca temă: 
„Istoria socială a intelectualităţii din Centrul şi Estul Europei” (1992-1996). 
- Membru al grupului de lucru coordonat de prof. Urs Altermatt (Frieburg-Elveţia), în cadrul comisiei 
ce are ca temă «Universities as Social Laboratories. Transnational locales – intergration of 
minorities» (2002). 
- Responsabil pentru România al grupului de lucru ce are ca temă: „Etudiants sans frontières: 
migrations universitaires en Europe avant 1945”, condus de Hartmut Rüdiger Peter (Martin Luther 
Universität Halle-Wittenberg) și Natalia Tikhonov (Université de Genève). (2002-2007)  
- Coordonator de proiect în România: “Survey and Prosopography of Students of the University of 
Kolozsvar, 1872-1918” (în colaborare cu Victor Karady, CNRS – Paris/CEU - Budapest), proiect 
finanțat de Universitatea Central Europeană din Budapesta (2003-2007)  
- Membru al grupului de lucru ce are ca temă: „Ethnic Politics in the Cold War”, finanţat de 
Academia Britanică şi coordonat de Robert Knight (Department of European and International 
Studies, Loughborough University) (din 2004). 
- Coordonator pentru România al grantului extern (fonduri publice) intitulat: Culturally Composite 
Elites, Regime Changes and Social Crises in Multi-Ethnic and Multi-Confessional Eastern Europe. 
(The Carpathian Basin and the Baltics in Comparison - cc. 1900-1950), finanţat de European 
Research Council, Bruxelles (http://erc.europa.eu/pdf/erc-evrules_en.pdf), pentru intervalul 2009-
2011. 
- Coordonator pentru România al proiectului: „Education, Elite Change and Creativity in Modern 
Eastern European Nation States”, finanţat de Swiss National Science Foundation (Project 
SCOPES) (2006-2009). [referinţe: „Cian”, Madrid, 8/2005, p.461-463] 
- Coordonator pentru România al proiectului: „Ethnic Dimensions of Nation Building and Elite 
Training in 20th Century Central Europe”, CEU Budapesta (director de proiect: Viktor Karady (2003-
2004)  
- Coordonator de proiect: „Jewish and non Jewish students in Kolozsvar/Cluj and Transylvania 
(1867-1918). A case study of educational inequalities and Jewish over-schooling”, proiect finanțat 
de “The Rothschild Foundation Europe”, London (2006-2007). 
- Membru al grupului de lucru ce are ca temă : ”Survey of Historic Jewish Sites and Monuments in 
Romania” sponsorizat de the U.S. Commission for the Preservation of America's Heritage Abroad 
(1995-1998). 

LECTOR INVITAT ÎN STRĂINĂTATE (selecții din ultimii 10 ani) 
- Lector în cadrul conferinței „Re-defining ‘Sub-culture’: A new lens for understanding hybrid cultural 
identities. Theoretical approaches and practical cases, 20th Century East-Central Europe”, Oxford 
(Anglia), 28-29 iunie 2013. 
- Lector în cadrul conferinței „Around the Point: The Languages, Literatures and Cultures of Jews”, 
Bar-Ilan University (Israel), 17-19 decembrie 2012.  
- Lector în cadrul conferinței „Women in Educated Elites of pre-socialist and Early Socialist East 
Central European Societies”, Geneva, octombrie 2012. 
- Lector invitat la conferința “Relations of Center and Periphery in the development of university 
structures in Europe and beyond”, Universitatea ELTE, Budapesta, 12-14 noiembrie, 2010. 
- Lector invitat la conferința ”Conceptions sur l’Etat et la nation dans le bassin des Carpates depuis 
Trianon”, Institut français de Budapest și Académie des sciences hongroise, Paris-Budapest, 3-5 
iunie 2010. 
- Lector invitat la workshop-ul “Universität und Akademische Bildung als Vermittler Zwischen den 
Deutschen und Deren Südosteuropäischen nachbarn, 1850-1989“, Universitatea Graz (Austria), 29 
septembrie- 1 noiembrie 2005.  
- Lector invitat la workshop-ul “Academic Migrations, Elite Formation and Modernization of Nation 
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States in Europe”, Central European University, Budapesta (7-9 aprilie 2005). 
- Lector invitat la conferința „Minderheiten im Stalinismus in Rumänien“, Universitatea Heidelberg 
(11 septembrie 2004). 
- Lector invitat la workshop-ul “Ethnic Politics in the Cold War”, Universitatea Loughborough, 
Leicestershire, UK (3-5 septembrie 2004). 
- Lector invitat la workshop-ul „Etudiants sans frontières: migrations universitaires en Europe avant 
1945”, Geneva (23-25 mai 2003). 
- Lector invitat la conferința “Stalinist Policy Towards National Minorities: The Case of Romania and 
Hungary”, Sibiu, org. de Ludwig-Maximilian-Universität, München (20 iunie 2003). 
- Lector invitat la conferința “History of the Romanian University”, Universitatea Freiburg (Elveția, 
2002) 
DISTINCŢII (selecție) 
- Decorația „Magyar Érdemrend Lovagkeresztje” în grad de Cavaler (2018) 
- Laureat al Asociației „Breasla Barabás Miklós” (2017) 
- Diplomă de Excelență din partea revistei „Tribuna” (Cluj). 
- Premiul „Rudich” al Universităţii Ebraice din Ierusalim (2012). 
- Membru al Corporaţiei doctorilor al Academiei de Ştiinţe din Ungaria (din 13 ianuarie 2004). 
- Premiul Academiei Române (2004). 
- Premiul de excelență pentru cercetare al Institutului de Istorie „George Barițiu”, Cluj (2003, 2006-
2009). 
- Premiul de excelență pentru cercetare al Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, Iași (1997, 1999). 
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