LISTA DE LUCRĂRI
Asistent univ. dr. TOTOI ELISABETA - ALINA

1. Teza de doctorat : “Operatori diferenŃiali si integrali pe spaŃii de funcŃii de o
variabilă complexă”(2011), conducător ştiinŃific prof. univ. dr. Grigore Ştefan
Sălăgean, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.
2. CărŃi publicate, îndrumare publicate, capitole publicate în volume colective, capitole
teoretice redactate, sisteme de laborator funcŃionale, etc.
3. Articole / studii publicate: a) în reviste de specialitate de circulaŃie internaŃională
recunoscute cotate ISI sau indexate în baze de date internaŃionale specifice
domeniului, care fac un proces de selecŃie a revistelor pe baza unor criterii de
performanŃă (Ris); b) în alte reviste de specialitate de circulaŃie internaŃională
(Rio); c) în reviste din Ńară recunoscute C.N.C.S.I.S. (Rns); d) în alte reviste de
specialitate de circulaŃie naŃională (Rno)
Ris1, A. Totoi, On some subclasses of starlike and convex functions, General
Mathematics, Vol. 17, No. 1 (2009), 107-114.
Ris2, A. Totoi, On starlikeness of a class of integral operators for meromorphic
starlike functions , Studia Univ. “Babeş-Bolyai” , Mathematica, Vol. LV, No. 3
(2010), 229-240.
Ris3, A. Totoi, On integral operators of meromorphic functions,
General Mathematics, Vol. 18, No. 3 (2010), 91-108.
Ris4, A. Totoi, On Inverse-Convex Meromorphic Functions, Studia Univ. “BabeşBolyai” , Mathematica, Vol. LV, No. 4(2010), 167-174.
Ris5, A. Totoi, On some classes of meromorphic functions defined by a multiplier
transformation, Acta Universitatis Apulensis, No. 25(2011), 41-53.
Ris6, A. Totoi, On some classes of meromorphic functions defined by
subordination and superordination, Opuscula Mathematica, Vol. 31, No. 4(2011),
651-668.
Rns1, A. Totoi, Exemple remarcabile de grupoizi, EducaŃia Matematică (Zbl
indexed), Vol. 3 (2007), No. 1-2, 61-74.

4. Articole / studii publicate în volumele unor manisfestări ştiinŃifice: a) internaŃionale
recunocute (cu ISSN sau ISBN) din Ńară şi străinătate(Vi) şi b) naŃionale (Vn),
inclusiv cotate ISI sau indexate în baze de date internaŃionale

5. Brevete de invenŃie----6. Proiecte de cercetare – dezvoltare – inovare: a) obŃinute prin competiŃie pe bază de
contract / grant în Ńară/străinătate (Pn – naŃionale, Pi – străinătate); b) alte lucrări de
cercetare-dezvoltare (F1, F2, etc), după caz
7. CreaŃii artistice prezentate la manifestări recunoscute.
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