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FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE.
DECANAT.

EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL AL ŞEDINŢEI
CONSILIULUI FACULTĂŢII
din data de 09.01.2013, de la ora 11.20, în sala 334.
Ședința se desfășoară în prezența a 12 din cei 19 membri titulari ai Consiliului.

Ordinea de zi:
1. Aprobarea comisiilor pentru posturile didactice scoase la concurs în semestrul I (2012-2013).
2. Aprobarea standardelor minimale și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice în UVT
(profesor, conferențiar, lector, asistent), pentru domeniile Facultății de Sociologie și Psihologie.
3. Pregătirea sesiunii de iarnă.
4. Diverse (Rapoartele privitoare la Managementul calității din facultatea noastră / Evaluarea
cadrelor didactice de către studenți / Auditul intern al programelor de studii din facultatea noastră).
1. La solicitarea Decanului, dl. Director al Departamentului de Psihologie, Conf.univ.dr. FlorinAlin Sava prezintă propunerea Consiliului Departamentului pentru compoziția comisiilor de
concurs, la cele două posturi scoase la concurs în semestrul I:
Postul de lector 16:
Președinte: Conf.univ.dr. Alin Gavreliuc
Membri: Prof.univ.dr. Ion Al. Dumitru, Conf.univ.dr. Irina Macsinga, Conf.univ.dr. Ramona
Paloș, Lect.univ.dr. Adela Măgăţ-Cîndea
Supleanți: Lect.dr. Coralia Sulea, Lect.dr. Marian Ilie.

Postul de lector 17:
Președinte: Conf.univ.dr. Florin-Alin Sava
Membri: Prof.univ.dr. Anca Munteanu, Prof.univ.dr. Mona Vintilă, Conf.univ.dr. Delia Vîrgă,
Lect.univ.dr. Laurențiu Maricuțoiu
Supleanți: Lect.dr. Coralia Sulea, Lect.dr. Marian Ilie.
Dl. Decan, Conf.univ.dr. Alin Gavreliuc, supune la vot validarea celor două comisii, care sunt
aprobate în unanimitate (11 voturi de cadre didactice pentru, 0 abțineri, 0 voturi contra).
Pentru Comisia de contestații se fac de asemenea următoarele propuneri:
Conf.univ.dr. Corina Ilin, Prof.univ.dr. Poesis Petrescu, Lect.univ.dr. Mariana Crașovan.
Aceste propuneri sunt aprobate în unanimitate de către membrii Consiliului.
2. Întrucît au fost introduse o serie de modificări în legislația de profil la sfîrșitul anului 2012,
Dl. Decan Alin Gavreliuc propune validarea noilor standardelor minimale și obligatorii în vederea
conferirii titlurilor didactice în UVT (profesor, conferențiar, lector, asistent), pentru domeniile
Facultății de Sociologie și Psihologie (conform Cf. OM 6560/21.12.2012, publicat în MO. 890bis
/27.12.2012). Consiliul este consultat în privința nivelului standardelor respective, în raport cu
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propunerea concretă făcută în 07.01.2012 de echipa executivă a facultății (cuprinse în Anexa 1 si
Anexa 2)
Dl. Conf.univ.dr. Florin-Alin Sava, Directorului Departamentului de Psihologie, propune ca
aceste criterii, cu punctajele corespondente, să fie valabile pentru pozițiile de asistent, lector și
conferențiar, dar pentru poziția de profesor universitar, potențialii candidați să probeze,
suplimentar, că îndeplinesc criteriile minimale pentru obținerea abilitării, active la momentul
completării dosarului de concurs.
Dl. Decan Conf.univ.dr. Alin Gavreliuc supune la vot cele 2 variante de standarde: soluția A
(propuse de echipa executivă) și varianta B (propusă de dl. Conf.dr. Florin-Alin Sava, care
condiționează înscrierea la concurs pentru poziția de profesor de îndeplinirea criteriilor minimale
pentru abilitare). Varianta A (cuprinsă în Anexele 1 și 2) este adoptată cu 6 voturi pentru, 4 voturi
împotrivă și 1 abținere (voturile au fost exprimate doar de către cadrele didactice).
Astfel, se decide ca aceste standarde minimale pentru domeniile facultății noastre să fie
înaintate Consiliului de administrație al UVT și Senatului UVT, pentru validarea finală.
3. Se solicită depunerea la Decanat a programării finale a examenelor din sesiunea de iarnă
pînă vineri, 11.01.2012, ora 14.00.

4. La propunerea directorilor de departament, se alege Comisia de implementare a sistemului
de control managerial intern din Facultatea de Sociologie și Psihologie, care are următoarea
componență:
Lect.univ.dr. Mihai Predescu
Conf.univ.dr. Eugen Jurcă
Conf.univ.dr. Gabriela Grosseck
Lect.univ.dr. Mariana Balaci
Componența acestei comisii este votată în unanimitate (12 voturi ”pentru”) de către
membrii Consiliului facultății.
Se decide operativ graficul aplicării chestionarelor de evaluare a cadrelor didactice de către
studenți (semestrul I), care este postat la Secretariat/Decanat.
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Dl. Decan, Conf.univ.dr. Alin Gavreliuc, reamintește de importanța realizării cu
responsabilitate – pe baza criteriilor de performanță și eficiență – a evaluării tuturor programelor
de studii din facultate (la nivel de licență și master), în așa fel încît pe termen mediu să reușim o
echilibrare a bugetului facultății, precum și o îmbunătățire a ierarhizării pe domenii (se decide
realizarea de către fiecare departament, pînă la sfîrșitul lunii ianuarie 2013, a unor rapoarte scrise
succinte, centrate pe soluții).

Decan,
Conf.univ.dr. Alin Gavreliuc

08.01.2012
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ANEXA 1
Facultatea de Sociologie și Psihologie
Universitatea de Vest din Timișoara
Standarde minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor universitare în UVT – domeniile
PSIHOLOGIE, ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
(propunerea Consiliului Facultății de Sociologie și Psihologie)
Definiţii, condiţii şi proceduri
* Se iau în considerare numai lucrările publicate în domeniul psihologiei, ştiinţelor educaţiei sau în domenii de graniţă
cu acestea.
* Cărţile, volumele, dicţionarele sau volumele conferinţelor luate în considerare sunt cele publicate la edituri cu
prestigiu internaţional (categoria A1), la edituri cu prestigiu recunoscut (categoria A2) sau la alte edituri din străinătate
cu peer review internaţional sau edituri din România acreditate de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (categoria
B), Editura Academiei şi alte edituri recunoscute de comunitatea academică.
* Se consideră ca limbi de circulaţie internaţională: engleza, franceza, germana, italiana şi spaniola.
* Pentru publicaţii se aplică coeficientul de multiplicare m care are următoarele valori:
- 2 dacă publicaţia a apărut la o editură cu prestigiu internaţional (A1);
- 1,5 dacă publicaţia a apărut la o editură din categoria A2 sau la altă editură de prestigiu;
- 1 dacă publicaţia a apărut la alte edituri din străinătate cu Peer-Review internaţional sau la o editură din România
acreditată CNCS (categoria B), la Editura Academiei, sau în reviste cu Peer-Review şi comitet editorial internaţional;
- 0,50 dacă publicaţia a apărut la o editură sau revistă profesională recunoscută de comunitatea academică din
România.
* Pentru Psihologie şi ştiinţe ale educaţiei bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele: ISI Web of
Knowledge, Scopus, EBSCO, PROQUEST, PsychInfo, PubMed/Medline, ERIH, ERIC, JStor, Cairn, DOAJ, Hein
Online, SpringerLink, CEEOL, ScienceDirect, Index Copernicus International, IBZ, Wilson Education Index, SSRN,
SCIPIO, Urlich’s Web Global Series Directory, Ulrich’s Periodicals Directory, Fachportal paedagogik.DE, CrossRef.
Baza de date va fi revizuită periodic.
* n indică numărul de autori ai unei publicaţii la care candidatul este autor sau coautor.
* Standardele sunt grupate pe trei domenii: Activitatea de cercetare ştiinţifică, Activitatea de formare profesională a
studenţilor şi tinerilor cercetători, Servicii instituţionale; Fiecare domeniu are criterii, indicatori şi punctaje specifice.
A. CRITERII SI INDICATORI DE PERFORMANTĂ ÎN CERCETAREA STIINTIFICĂ
Ind

Denumirea indicatorului

Puncte

Observatii

[2+(10xFi)]
x2/n
5/n

Pe articol

4/n

Pe articol

5/n

Pe articol

2/n

Pe citare

2,5/n

Pe articol

3/n

Pe articol

2/n

Pe articol

1,5/n

Pe articol

Criteriul C1*
I1
I2

I3
I4
I5

I6
I7
I8
I9

Articole in-extenso publicate în reviste cotate ISI cu factor de impact (Fi >0)
Articol in-extenso publicate în reviste ISI, fără factor de impact; articole inextenso publicate în volumele „proceedings” cu Peer-Review ale conferinţelor
internaţionale indexate ISI Thomson
Articole publicate în reviste indexate BDI sau în volumele
„proceedings” ale conferinţelor internaţionale indexate BDI, minim 3 baze de
date internaționale
Articole publicate în lucrări de referinţă – enciclopedii, dicţionare, lexicoane în
străinătate, la edituri de prestigiu sau recunoscute (A1 şi A2)
Citări ale publicaţiilor candidatului în reviste şi proceedings cotate ISI
Criteriul C2*
Articole publicate în reviste străine sau românesti cu Peer Review si comitet
editorial international
Articole publicate în lucrări de referință – enciclopedii, dicționare, lexicoane la
edituri de categoria B
Articole publicate în reviste indexate BDI sau în proceedings ale conferintelor
internaționale indexate BDI
Articole publicate în reviste românesti recunoscute de comunitatea academică
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Ind
I10
I11

Denumirea indicatorului
(Comisia de specialitate CNADTCU recomandă lista revistelor)
Citări ale publicațiilor candidatului în revistele menționate la indicatorii I6, I9 si în
lucrările apărute la edituri de categoria B
Citări ale publicațiilor candidatului în reviste si proceedings BDI sau în volume
apărute la edituri de categoria A1, A2

Puncte

Observatii

0,5/n

Pe citare

1/n

Pe citare

10 x m
7 x m/n
3 x m/n
5 x m/n
5 x m/n

Pe carte
Pe lucrare
Pe capitol
Pe volum
Pe colecție

2 /n

Pe lucrare

1,5 /n

Pe lucrare

6

Pe conferință

5

Pe conferință

4
6
5
4

Pe conferință
Pe conferință
Pe conferință
Pe conferință
Pe conferință
/ workshop
Pe conferință
/ workshop
Pe conferință
/ workshop
Pe articol

Criteriul C3
I12
I13
I14
I15
I16

Cărți – tratate, monografii lucrări de specialitate cu autor unic
Cărți publicate în calitate de coautor
Capitole în volume colective
Volume coordonate
Coordonare colecție de carte
Criteriul C4

I17
I18
I19
I20
I21
I22
I23
I24
I25
I26
I27
I28
I29
I30

Lucrări in-extenso publicate în volumele unor conferințe internaționale
(neindexate ISI sau BDI)
Lucrări in-extenso publicate în volumele unor conferințe naționale
Membru în comitetul stiințific al unor conferințe internaționale, organizate în
străinătate
Membru în comitetul stiințific al unor conferințe internaționale organizate în
România
Membru în comitetul stiințific al unor conferințe naționale
Keynote speaker la conferințe internaționale organizate în străinătate
Keynote speaker la conferințe internaționale organizate în România
Keynote speaker la conferințe naționale
Moderator, coordonator workshop la conferințe internaționale organizate în
străinătate
Moderator, coordonator workshop la conferințe internaționale organizate în
România
Moderator, coordonator workshop la conferințe naționale
Referent stiințific, evaluarea si selecția lucrărilor pentru conferințe internaționale
si reviste indexate ISI sau BDI
Referent stiințific, evaluarea si selecția lucrărilor pentru conferințe naționale si
reviste de specialitate cu Peer-Review
Studii si rapoarte de fundamentare si evaluare a unor politici publice
(internațional/național)

5
3
2
1
0,5

Pe articol

5/3

Criteriul C5
I31
I32
I33
I34
I35
I36
I37

I38

Director / coordonator de proiecte de cercetare/cercetare-dezvoltare obținut prin
competiție internațională
Director / coordonator de proiecte de cercetare / cercetare-dezvoltare sau
programe fundamentale, prioritare ale Academiei Române, obținut prin
competiție națională
Membru în echipa proiectului de cercetare / cercetare-dezvoltare obținut prin
competiție internațională
Membru in echipa proiectului de cercetare / cercetare-dezvoltare obținut prin
competiție națională
Coordonarea unui centru sau laborator de cercetare, recunoscut de Senatul
Universității sau Consiliul Stiințific al Institutului de Cercetare
Membru in organismele de conducere ale revistelor de specialitate indexate ISI
sau BDI I36.1 – Director / I36.2 – Membru Comitetul Stiințific
Membru in organismele de conducere ale revistelor de specialitate cu PeerReview si comitet editorial internațional: I37.1 – Director / I37.2 – Membru
Comitetul Stiințific
Membru in organismele de conducere ale revistelor de specialitate recunoscute
de comunitatea academică: I38.1 – Director / I38.2 – Membru Comitetul Stiințific
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Pe proiect

8/6

Pe proiect

7

Pe proiect

5

Pe proiect

6

Pe centru
(laborator)

7/5

Pe revistă

5/3

Pe revistă

3/2

Pe revistă
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I39
I40
I41
I42

Denumirea indicatorului
Membru al unor asociații, societăți profesional - stiințifice internaționale: I39.1 –
organismele de conducere / I39.2 – membru
Membru al unor asociații, societăți profesional - stiințifice naționale: I40.1 –
organismele de conducere / I40.2 – membru
Premiul Academiei Romane
Premii acordate de instituții centrale CNCS, MCTS etc.

Puncte
7/4
4/2
7
4

Observatii
Pe societate
/ asociatie
Pe societate
/ asociație
Pe publicație
Pe lucrare

B. CRITERII SI INDICATORI DE PERFORMANTĂ PRIVIND FORMAREA PROFESIONALĂ SI STIINTIFICĂ A
STUDENTILOR/CERCETĂTORILOR
Criteriul C6

I43

I44

I45

Publicații de cursuri, manuale universitare noi sau actualizate la editura
universității sau edituri recunoscute CNCS (minimum 25% elemente noi): I43.1
– pentru programele de licență / I43.2 – pentru programele de master / I43.3 –
pentru programele doctorale
Elaborarea de materiale curriculare in sprijinul invățării studenților (caiete de
lucrări practice, crestomații de texte comentate, tehnici de invățare, seturi de
teste, softuri educaționale etc.)
Inițierea sau coordonarea unor programe universitare: I45.1 – inițierea sau
promovarea unei noi discipline de invățămant (in cazul unei discipline opționale,
dacă aceasta a funcționat cel puțin doi ani universitari consecutivi) / I45.2 –
inițierea sau coordonarea unui program de masterat / I45.3 – inițierea sau
coordonarea unui program de doctorat care are la bază o sursă de finanțare
asigurată pe cel puțin trei ani / I45.4 – inițierea sau coordonarea unui program
de pregătire profesională post-universitară

5 / 7 /10

Pe curs

3-5

Pe lucrare

3/5/7/4

Pe disciplină
/Pe program
/Pe program
/Pe program

Criteriul C7

I46

Utilizarea creativă si inovarea metodologiilor de formare si evaluare a
competențelor profesionale ale studenților de către candidat; calitatea
prestațiilor didactice. Documente si evidențe, evaluări colegiale, evaluări ale
directorului de departament si a conducerii facultății, evaluări realizate de
studenți, autoevaluare pe baza unei fise standard, observații curente, susținerea
unei activități didactice in fața comisiei de concurs etc.

5 -10

I47

Coordonarea in calitate de conducător de doctorat a activităților doctoranzilor
I47.1 – activitatea de coordonare stiințifică / I47.2 – finalizarea tezei de doctorat

4/2

I48

Membru in comisia de indrumare a doctorandului

I49

1

Membru in comisia de evaluare a tezelor de doctorat

I50

Visiting professor / profesor asociat la universități străine de prestigiu

I51

Susținerea de conferințe sau cursuri invitate la universități din străinătate sau
din țară ca urmare a unei invitații oficiale din partea instituției
gazdă/organizatoare

3
8
4/2

Pe
activitățile
realizate pe
o
perioadă de
trei ani
Pe fiecare
an /lucrare
finalizată
Pe student
doctorand, in
ultimii 3 ani
Pe teză
evaluată in
ultimii 3 ani
Cel puțin o
lună
Pe
conferință/
curs invitat

C. CRITERII SI INDICATORI DE PERFORMANTĂ PRIVIND SERVICIILE INSTITUTIONALE
Criteriul C8

I52

I53

Contribuții la elaborarea si implementarea politicilor si proiectelor de dezvoltare
ale facultății,universității, institutelor de cercetare – in afara atribuțiilor aferente
funcțiilor de conducere (activități in comisii specializate, rapoarte instituționale,
activități administrativ-academice, proiecte de dezvoltare etc.)
Contribuții la promovarea imaginii si a expertizei profesionale a instituției in
mass-media si in alte instituții si organizații. (Organizarea de manifestări
stiințifice, targuri educaționale, expoziții, participarea la dezbateri mass-media
etc.)
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I54

Inițierea si dezvoltarea relațiilor de parteneriat instituțional cu diferite asociații
profesionale de profil, cu instituții publice, ONG-uri etc.

1-5

I55

Furnizarea de servicii pentru beneficiarii externi instituției: I55.1 – programe de
formare/reconversie profesională in domeniu, consultanță stiințifică cu rapoarte
scrise / I55.2 – coordonarea programelor comunitare ERASMUS, COMENIUS,
GRUNDWIG

5/5

I56

I57
I58
I59
I60

Membru in organismele de conducere a instituțiilor de invățămant superior sau
de cercetare: I56.1 – director de departament, scoală doctorală / I56.2 –
membru in consiliul facultății sau al consiliului stiințific al institutului de cercetare
/ I56.3 – decan, prodecan, director, director adjunct institut de cercetări / I56.4 –
rector, presedinte Senat, prorector / I56.5 – membru in Senat
Membru al unor consilii/comisii de nivel național (CNADTCU, ARACIS, CNCS,
ARACIP, ANCS, UEFISCDI, ANC) I57.1 – membru in organismele de
conducere / I57.2 – membru
Expert evaluator ARACIS, CNCS, ARACIP, ANC
Membru al unor consilii/comisii profesional stiințifice internaționale: I59.1 membru in organismele de conducere / I59.2 – membru
Membru in grupul de experți ai unor organisme internaționale (Consiliul Europei,
OECD, UNESCO, UNICEF etc.)

Pe an univ.;
ultimii 3 ani
Pe curs de
formare,
activită(i de
consultanță/
Pe program

2/1/
4 / 7 /3

-

5/4

-

3

-

8/7

-

6

-

D. STANDARDE MINIMALE

Criteriu

Suma
indicatorilor

C1
C2
C3
Domeniul A
C4
C5
Total A
C6
Domeniul B
C7
Total B
C8
Domeniul C
Total C
TOTAL GENERAL

I1 +...+ I5
I6+…+I11
I12+…+I16
I17+…+I30
I31+…+I42
I1+…+I42
I43 +…+I45
I46+…+I51
I43+…+I51
I52+…+I60
I52+…+I60
I1+…+I60

Standard
Profesor
Cf. OM
6560/21.12.2012
, publicat în MO.
890bis
/27.12.2012
≥ 20 p

Standard
Conferențiar
Cf. OM
6560/21.12.20
12, publicat în
MO. 890bis
/27.12.2012
≥10 p

≥18 p
≥40 p
≥17 p
≥29 p
≥124 p
≥ 10 p
≥36 p
≥46 p
≥ 30 p
≥ 30 p
≥200 p

≥10 p
≥20 p
≥10 p
≥17 p
≥67 p
≥4 p
≥20 p
≥24 p
≥18 p
≥18 p
≥109 p

Standard
Lector

Standard
Asistent

≥5 p

≥5 p

≥5 p
≥10 p
≥5 p
≥5 p
≥30 p
≥3 p
≥7 p
≥10 p
≥5 p
≥5 p
45 p

≥5 p
≥5 p
≥0 p
≥5 p
≥20 p
≥0 p
≥0 p
≥0 p
≥0 p
≥0 p
≥20 p

NOTA: - La domeniul Stiințele Educației, pentru o perioadă de 2 ani de la data intrării in vigoare a Standardelor
Minimale, criteriile C1 si C2 se cumulează.
- La domeniul Psihologie, punctajele de la C1 si C2 sunt cumulative, numai in condițiile in care punctajul minimal
prevăzut pentru C1 este îndeplinit la toate pozițiile: profesor, CSI, conferențiar, CSII.
- Pentru pozițiile de lector și asistent, în interiorul fiecărui domeniu (A, B, C) se acceptă ca unele punctaje ale
indicatorilor corespondenți domeniului respectiv să fie mai reduse decît cele din standarde, cu condiția ca
rezultatul însumat al punctajelor aferente indicatorilor pentru fiecare domeniu să fie cel puțin egal cu cel
stabilit în standardele minimale (Total A, Total B, Total C).
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ANEXA 2
Facultatea de Sociologie și Psihologie
Universitatea de Vest din Timișoara
Standarde minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor universitare în UVT – domeniul
SOCIOLOGIE (include și domeniul ASISTENȚĂ SOCIALĂ)
(propunerea Consiliului Facultății de Sociologie și Psihologie)
Definiţii şi condiţii
- Se iau în considerare numai lucrările publicate în domeniul ştiinţelor sociale, ştiinţelor umaniste sau în domenii de
graniţă cu acestea.
- Cărţile, volumele sau dicţionarele luate în considerare sunt exclusiv cele publicate la edituri cu prestigiu internaţional ;
cărţile vor îndeplini condiţia de a fi citate în minim 12 biblioteci din Karlshrue Virtual Katalog (KVK).
- Se consideră ca limbi de circulaţie internaţională: engleza, franceza, germana, italiana sau spaniola.
- Pentru publicaţii se aplică coeficientul de multiplicare m care are următoarele valori: 2, dacă publicaţia a apărut la o
editură din străinătate, cu peer review internaţional, şi este scrisă într-o limbă de circulaţie internaţională; 1,5, dacă
publicaţia este scrisă într-o limbă de circulaţie internaţională, dar nu a apărut la o editură din străinătate, cu peer
review internaţional; 1, în alte cazuri.
- Bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele: ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, ProQuest,
CEEOL, Ulrich, ERIH, Index Copernicus, CSA, GESIS, IBSS, SAGE, OVID, ECOLIT, Psychlit, PubMed, Elsevier,
Springerlink, Persée, DOAJ, JSTOR, SSRN.
- n indică numărul de autori ai unei publicaţii la care candidatul este autor sau coautor:
Indicator
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7

I8

I9

I10

I11

I12

Denumirea indicatorului

Punctaj

Articole în reviste cotate ISI având un factor de impact f >/=0,1
Articole în reviste cotate ISI cu factor de impact f <0,1 sau în reviste indexate în
cel puţin 2 din bazele de date internaţionale recunoscute
Cărţi publicate ca unic autor
Cărţi publicate în calitate de coautor, având n coautori (n =/< 3)
Cărţi coordonate, având n coordonatori
Studii/capitole, având n autori, în volume colective (volume cu ISBN)
Recenzii publicate în reviste cotate ISI sau în reviste indexate în cel puţin 2 din
bazele de date internaţionale recunoscute; sau termeni de minimum o pagină în
dicţionare de specialitate
Lucrări publicate în volumele unor conferinţe (cu ISBN) indexate în cel puţin una
dintre bazele de date internaţionale recunoscute
Citări în articole din reviste cotate ISI, în cărţi sau volume ori reviste indexate în
baze de date internaţionale, cu coeficient de multiplicare m şi care au un factor de
impact f (nu se iau în considerare autocitările). n este numărul de autori al
publicaţiei citate.

(2 + 4 x f) x m/n Pe articol
2 x m/n

Pe articol

10 x m
6 x m/n
5 x m/n
2 x m/n

Pe carte
Pe carte
Pe volum
Pe studiu/capitol

0,5 x m/n

1 x m/n

2

Editor al unei reviste editate în ţară care este indexată ISI sau indexată de o bază
de date internaţională recunoscută ;
membru în comitetul de redacţie al unei asemenea reviste

1
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Pe recenzie/
termen
Pe lucrare

(0,2 + 4 x f) x
Pe citare
m/n

Editor al unei reviste editate în străinătate care este indexată ISI sau indexată
de o bază de date internaţională recunoscută;
membru în comitetul de redacţie al unei asemenea reviste

Coordonator al unei colecţii (serie de volume) editate de o editură cu prestigiu

Elementul
punctat

1

0,5
2

Pe revistă

Pe revistă
Pe revistă

Pe revistă
Pe colecţie/serie
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internaţional ;
Membru în comitetul ştiinţific al unei asemenea serii/colecţii; Coordonator al unei
colecţii (serie de volume) editate de o editură din ţară;
Membru în comitetul ştiinţific al unei asemenea serii/colecţii

1
1
0,5

I13
I14

I15

Coordonarea unui proiect de cercetare finanţat cu echivalentul a cel puţin 50.000
lei de o entitate din străinătate
Coordonarea unui proiect de cercetare finanţat cu cel puţin 50.000 lei de o entitate
din ţară
Profesor visiting la o universitate de prestigiu din străinătate (titular de curs finalizat
prin evaluarea studenţilor);
Profesor/cercetător invitat (guest) la o universitate de prestigiu din străinătate,
pentru o perioadă de cel puţin o lună;
Efectuarea unui stagiu postdoctoral de cel puţin un an universitar la o universitate
de prestigiu din străinătate

I16

Lucrări prezentate le conferinţe internaţionale organizate în străinătate

I17

Lucrări prezentate le conferinţe internaţionale organizate în ţară

I18

I19

I20

I21

I22

I23

Beneficiar al unor granturi individuale sau burse postdoctorale în valoare de cel
puţin 25.000 lei
Iniţierea de programe universitare ;
Introducerea de cursuri noi
Publicare cursuri pentru studenţi
Membru al unei echipe de cercetare care implementează un proiect finanţat pe
bază de competiţie în valoare de cel puţin 100.000 lei
Membru al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor
Universitare, al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, al consiliului sau
comisiilor de specialitate ale Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în
Învăţământul Superior
Studiu, individual sau colectiv, de evaluare și fundamentare de politici publice
elaborat, în urma unor concursuri de selecție, pentru diverse instituții publice
guvernamentale/ organizații internaţionale/centre de cercetare.
Participarea în colectivele de elaborare sau implementare a granturilor sau a
proiectelor de dezvoltare instituțională, socială și regională; transfer de
cunoaștere și instrumente de politici; asistență pentru dezvoltare ș.a., finanțate de
o entitate regionala, națională sau din străinătate.
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3

Pe proiect

2

Pe proiect

10
2

Pe universitate

2

1

Pe conferinţă

0,5

Pe conferinţă

0,5

Pe grant/bursă

2
0,5
1 x m/n

Pe
program
Pe curs
Pe lucrare

1

Pe proiect

1

Pe
consiliu/comisie

2 x m/n

Pe lucrare

1

Pe proiect
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Standarde minimale ce trebuie îndeplinite
cumulativ:
C1 – Punctajul pentru indicatorul I1
C2 - Numărul de articole care prezintă contribuţii
originale, în reviste cotate ISI sau indexate în
cel puţin 2 din bazele de date internaţionale
recunoscute
C3 - Numărul de cărţi la care este unic autor
publicate la edituri de prestigiu din străinătate
publicate într-o limbă de circulaţie
internaţională
C4 - Suma punctajului pentru indicatorii
I1 – I8
C5 –Punctajul pentru indicatorul I9
C6 – Suma punctajului pentru indicatorii I5 – I8
C7 Punctaj total (suma punctajului pentru
indicatorii I1-I23)
C8 - Punctaj total (suma punctajului pentru
indicatorii I1-I23) acumulat după obţinerea
titlului de doctor
TOTAL
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PROFESOR
CONFERENȚIAR
Cf. OM 6560/21.12.2012, publicat în
MO. 890bis /27.12.2012
≥3
≥1,5
≥6
≥4

LECTOR

ASISTENT

0
≥1

0
≥1

Cel puțin o carte
≥20
≥60

≥35

≥10

≥4

≥3
≥3
≥10#

≥1
≥1
≥60

0
0
≥15

0
0
≥6

≥50

≥30

≥5

0

≥100

≥60

≥15

≥6
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