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FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE.

PROCEDURĂ PRIVIND ORGANIZAREA COMPETIȚIEI DE PREMIERE A
TINERILOR CERCETĂTORI
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI PSIHOLOGIE
Ediția 2021

Precizări generale
Prin organizarea de competiții de premiere a tinerilor cercetători din cadrul Facultății de
Sociologie și Psihologie, ne propunem să dezvoltăm un climat competițional optim care să stimuleze
producția științifică de calitate și să recunoască totodată valoarea și contribuția tinerilor cercetători.
Competiția de premiere a tinerilor cercetători va fi organizată anual, astfel încât acest
demers să se bucure de constanță și continuitate, condiții esențiale pentru dezvoltarea cercetării atât
din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ.
În anul 2021, în funcție de bugetul facultății și de liniile prioritare stabilite in Stragegia
de susținere financiară a activităților care aduc performanță și prestigiu facultății, vor fi acordate 3
premii la nivelul de FSP, achizițiile asociate cu acestea urmând a fi finalizate până în luna decembrie
a anului calendaristic în curs.
Reguli privind organizarea competiției de premiere a tinerilor cercetători
1.1. Criterii de eligibilitate pentru participarea la competiție
a) Competiția se adresează cadrelor didactice care nu au depășit o perioada de 7 ani de la
susținerea tezei de doctorat, doctoranzilor, masteranzilor și studenților din cadrul FSP.
b) Perioada de referință pentru considerarea publicațiilor este perioada 15 noiembrie din
anul precedent competiției – 14 noiembrie din anul în care se realizează competiția.
În cazul ediției 2021, perioada de referință este 15 noiembrie 2020- 14 noiembrie 2021.
c) Tipurile de publicații și activități considerate pentru prezenta competiție sunt: articole
indexate ISI, articole indexate Erich+, articole indexate ISI Proceedings și IEEE
Proceedings, articole indexate BDI, cărți și capitole publicate la edituri cotate A1, cărți
și capitole publicate la edituri cotate A2, cărți și capitole publicate la alte edituri,
câștigarea în calitate de director a unui proiect de cercetare.

PAGINA |1

Email:

B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România.
0256-592.303
Tel./Fax: +4 0256-592.320, Telefon:
www.fsp.uvt.ro.
dci@rectorat.uvt.ro
.
Website: http://www.uvt.ro/

..

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE.

1.2.Bugetul alocat
a) Premiul 1 = 5000 de lei
b) Premiul 2 = 3000 de lei
c) Premiul 3 = 2000 de lei
Buget obținut prin câștigarea unuia dintre aceste premii poate fi folosit pentru plata taxelor de
participare la conferințe, soft-uri, deplasări la conferințe sau în interesul cercetării și plata taxelor
de publicare a articolelor. Sunt eligibile cheltuielile ce țin de deplasări/taxe la conferințele care
urmează să se realizeze în cursul anului următor, dar care sunt plătite până la 30.12.2021.
1.3. Depunerea aplicațiilor
Dosarul va cuprinde lista publicațiilor și a proiectelor conform calculației 1.4. cu evidențierea
punctajului obținut și dovada publicării articolului / câștigării proiectului. Depunerea dosarelor se
va realiza la adresele de mail: elena.voaides@e-uvt.ro și marius.matichescu@e-uvt.ro
Număr de înregistrare se va aloca de la secretariat odată cu primirea dosarului.
1.4. Criterii de evaluare
Evaluarea aplicațiilor se va face în baza următoarei grile de evaluare:
Tip de publicație

Tip de calculație

Articole indexate ISI

10*IF/Numărul de autori

Articole indexate Erich+

3/Numărul de autori

Articole indexate ISI Proceedings și IEEE Proceedings

2/Numărul de autori

Articole indexate BDI

1/Numărul de autori

Cărți la edituri cotate A11

10/Numărul de autori

Capitol de carte publicat la edituri cotate A1

5/Numărul de autori

Cărți publicate la edituri cotate A2

5/Numărul de autori

Capitol de carte publicat la edituri cotate A2

2,5/numărul de autori

Cărți publicate la alte edituri

1/Numărul de autori

Capitol de carte la alte edituri

0,5/ Numărul de autori

Câștigarea în calitate de director a unui proiect de

10 puncte

cercetare cu finanțare <25.000 euro
1

Lista de edituri utilizată de candidat va fi in concordanța cu domeniul științific al acestuia.
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Câștigarea în calitate de director a unui proiect de 15 puncte
cercetare cu finanțare între 25.000-100.000 euro
Câștigarea în calitate de director a unui proiect de 20 puncte
cercetare cu finanțare >100.000 euro
1.5. Evaluarea aplicațiilor se va realiza după cum urmează:
a) Comisia de evaluare va fi formată din 4 cercetători, cu reprezentarea celor 4
departamente. Cei 4 membri ai comisiei de evaluare se selectează dintre cadrele
didactice titulare care au mai mult de 7 ani de la obținerea doctoratului la momentul
depunerii aplicației.
b) Nominalizarea celor 4 cercetători se va realiza de către fiecare director de departament,
iar comisia va fi avizată de către Consiliul Facultății de Sociologie și Psihologie
c) Comisia de contestații este formată din 3 membri titulari ai departamentelor
nominalizați de către decanat dintre membrii Consiliului Facultății, alții decât membrii
comisiei de evaluare. Cei 3 membri ai comisiei de evaluare se selectează dintre cadrele
didactice titulare care au mai mult de 7 ani de la obținerea doctoratului la momentul
depunerii aplicației Această comisie este aprobată de către Consiliul Facultății de
Sociologie și Psihologie.
d) Aplicațiile câștigătoare vor fi analizate și avizate de Departamentul Juridic al UVT și
aprobate de Consiliul Facultății de Sociologie și Psihologie.
Calendar
Activitate

Perioadă/Termen

Lansarea apelului la proiecte

12 noiembrie 2021

Depunerea aplicațiilor de proiect

12-19 noiembrie 2021

Evaluarea aplicațiilor

22-24 noiembrie 2021

Afișarea rezultatelor inițiale

24 noiembrie 2021

Depunerea contestațiilor

25 noiembrie 2021

Rezolvare contestațiilor

26 noiembrie 2021

Afișarea rezultatelor finale

26 noiembrie 2021

Aprobarea proiectelor câștigătoare prin Hotărâre a CF 26 noiembrie 2021
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Elaborat,
Prodecan
Lector univ. dr. Marius MATICHESCU
Avizat,
Decan
Conf. univ. dr. Irina MACSINGA
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Anexa nr 1
Membrii comisiei de evaluare:
Conf. univ. dr. Loreni Baciu
Conf. univ. dr. Paul Sârbescu
Conf. univ. dr. Melinda Dincă
Conf. univ. dr. Anca Luștrea
Membrii comisiei de contestații:
Conf. univ. dr. Daniel Lucheș
Lect. univ. dr. Roxana Toma
Lect. univ. dr. Adrian Pășcuță
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