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DefiniŃii şi condiŃii
• Se iau în considerare numai lucrările publicate în domeniul ştiinŃelor sociale, ştiinŃelor umaniste sau în domenii
de graniŃă cu acestea.
• CărŃile, volumele sau dicŃionarele luate în considerare sunt cele publicate la edituri cu prestigiu internaŃional
(categoria A1) sau la edituri cu prestigiu recunoscut (categoria A2) sau care sunt prezente în minimum 6 biblioteci
din Karlshrue Virtual Katalog (KVK)
• Se consideră ca limbi de circulaŃie internaŃională: engleza, franceza, germana, italiana sau spaniola.
• Pentru publicaŃii se aplică coeficientul de multiplicare m care are următoarele valori: 2, dacă publicaŃia a apărut
la o editură din străinătate, cu peer review internaŃional, şi este scrisă într-o limbă de circulaŃie internaŃională; 1,5,
dacă publicaŃia este scrisă într-o limbă de circulaŃie internaŃională, dar nu a apărut la o editură din străinătate, cu
peer review internaŃional; 1, în alte cazuri.
• Bazele de date internaŃionale 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, REPEC.
• n indică numărul de autori ai unei publicaŃii la care candidatul este autor sau coautor.
Indicatorul
I1

I2
I3
I4
I5
I6

I7

I8

Denumirea indicatorului
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
puŃin 2 dintre bazele de date internaŃionale
recunoscute
CărŃi publicate ca unic autor
CărŃi publicate în calitate de coautor, având
n coautori (n =/< 3)
CărŃi 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 puŃin 2 din bazele
de date internaŃionale recunoscute; sau
termeni de minimum o pagină în dicŃionare
de specialitate
Lucrări publicate în volumele unor conferinŃe
(cu ISBN) indexate în cel puŃin una dintre
bazele de date internaŃionale recunoscute

Punctajul

Puctajul

Elementul punctat acumulat

(2 + 4 x f) x 2/n

Pe articol

(4 x m)/n

Pe articol

10 x m

Pe carte

6 x m/n

Pe carte

5 x m/n

Pe volum

2 x m/n

Pe studiu/capitol

0,5 x m/n

Pe recenzie/termen

1 x m/n

Pe lucrare

I9

I10

I11

I12

I13

I14

I15

I16
I17
I18

I19

I20
I21

Citări în articole din reviste cotate ISI, în
cărŃi sau volume ori reviste indexate în baze
de date internaŃionale care au un factor de
(0,2 + 4 x f) x 2/n
Pe citare
impact f (nu se iau în considerare
autocitările). n este numărul de autori al
publicaŃiei citate.
Editor al unei reviste editate în străinătate
care este indexată ISI sau indexată de o
2
Pe revistă
bază de date internaŃională recunoscută;
1
Pe revistă
membru în comitetul de redacŃie al unei
asemenea reviste
Editor al unei reviste editate în Ńară care
este indexată ISI sau indexată de o bază de
1
date internaŃională recunoscută; membru în
Pe revistă Pe revistă
0,5
comitetul de redacŃie al unei asemenea
reviste
Coordonator al unei colecŃii (serie de
volume) editate de o editură cu prestigiu
2
internaŃional; Membru în comitetul ştiinŃific al
1
unei asemenea serii/colecŃii; Coordonator al
Pe colecŃie/serie
1
unei colecŃii (serie de volume) editate de o
0,5
editură din Ńară; Membru în comitetul
ştiinŃific al unei asemenea serii/colecŃii
Coordonarea unui proiect de cercetare
3
Pe proiect
finanŃat cu echivalentul a cel puŃin 50.000 lei
de o entitate din străinătate
Coordonarea unui proiect de cercetare
finanŃat cu cel puŃin 50.000 lei de o entitate
2
Pe proiect
din Ńară
Profesor visiting la o universitate de
prestigiu din străinătate (titular de curs
finalizat prin evaluarea studenŃilor);
Profesor/cercetător invitat (guest) la o
10
universitate de prestigiu din străinătate,
2
Pe universitate
pentru o perioadă de cel puŃin o lună;
2
Efectuarea unui stagiu postdoctoral de cel
puŃin un an universitar la o universitate de
prestigiu din străinătate
Lucrări prezentate la conferinŃe
1
Pe conferinŃă
internaŃionale organizate în străinătate
Lucrări prezentate la conferinŃe
0,5
Pe conferinŃă
internaŃionale organizate în Ńară
Beneficiar al unor granturi individuale sau
burse postdoctorale în valoare de cel puŃin
0,5
Pe grant/bursă
25.000 lei
IniŃierea de programe universitare
2
Pe program
Introducerea de cursuri noi
0,5
Pe curs
Publicare cursuri pentru studenŃi
1 x m/n
Pe lucrare
Membru al unei echipe de cercetare care
implementează un proiect finanŃat pe bază
1
Pe proiect
de competiŃie în valoare de cel puŃin
100.000 lei
Membru al Consiliului NaŃional de Atestare
1
Pe consiliu/ comisie

a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor
Universitare, al Consiliului NaŃional al
Cercetării ŞtiinŃifice, al consiliului sau
comisiilor de specialitate ale AgenŃiei
Române de Asigurare a CalităŃii în
ÎnvăŃământul Superior
Studiu, individual sau colectiv, de evaluare
şi fundamentare de politici publice elaborat,
în urma unor concursuri de selecŃie, pentru
diverse instituŃii publice
guvernamentale/organizaŃii
internaŃionale/centre de cercetare.
Participarea în colectivele de elaborare sau
implementare a granturilor ori a proiectelor
de dezvoltare instituŃională, socială şi
regională; transfer de cunoaştere şi
instrumente de politici; asistenŃă pentru
dezvoltare ş.a., finanŃate de o entitate
regională, naŃională sau din străinătate.

I22

I23

2 x m/n

Pe lucrare

1

Pe proiect

Standarde minimale ce trebuie îndeplinite cumulativ:

Criteriul

Denumirea criteriului

C1

Punctajul pentru indicatorul I1
Numărul de articole care prezintă
contribuŃii originale, în reviste
cotate ISI sau indexate în cel
puŃin 2 din bazele de date
internaŃionale recunoscute
Numărul de cărŃi la care este unic
autor, prim-autor sau coordonator
Suma punctajului pentru
indicatorii I15-I18
Punctajul pentru indicatorul I9
Suma punctajului pentru
indicatorii I5-I8
Punctaj total (suma punctajului
pentru indicatorii I1-I23)
Punctaj total (suma punctajului
pentru indicatorii I1-I23) acumulat
după obŃinerea titlului de doctor

C2

C3
C4
C5
C6
C7
C8

Standardul pentru conferenŃiar
universitar, cercetător ştiinŃific
gradul II
>/= 1,5

Realizările candidatului

>/= 4

≥1
>/= 35
>/= 1
>/= 1
>/= 60
>/= 30

Declar pe proprie răspundere că îndeplinesc standardele minimale ale UniversităŃii din Bucureşti.

Data:

Candidat/ă:

