Anexa II
Standarde minimale specifice FPSE pentru accesul la posturile didactice
I.

Asistent universitar

1.
Standard eliminatoriu
Indicator
DA / NU
Diplomă de doctor în domeniul fundamental al disciplinelor din structura postului*
Doctorand în domeniul fundamental al disciplinelor din structura postului**
*Criteriu obligatoriu pentru posturile de Asistent unversitar pe perioadă nedeterminată, nu se aplică pentru posturile
pe perioadă determinată.
**Criteriu obligatoriu pentru posturile de Asistent universitar pe perioadă determinată, nu se aplică pentru posturile pe
perioadă nedeterminată.
2.
N

Standarde de performanţă
Indicator

Cerinţe
minimale
Articole / studii publicate în reviste indexate ISI / BDI / CNCSIS, categoria 2 articole
B si B+, Proceedings indexate ISI / BDI
Participare cu comunicări la conferințe naționale / internaționale
2 comunicări

1
2

II.

Lector universitar

1.
Standard eliminatoriu
Indicator
Diplomă de doctor în domeniul fundamental al disciplinelor din structura postului
2.
N
1
2
3
4

Realizări
candidat

Standarde de performanţă
Indicator

Cerinţe
minimale
Articole / studii publicate în reviste indexate ISI sau BDI, Proceedings 1
indexate ISI / BDI
Articole / studii publicate în reviste acreditate CNCSIS, categoria B si B+ 1
sau un al doilea articol / proceeding în publicaţii indexate ISI sau BDI.
Carte cu unic autor (inclusiv coordonator), sau
1
Capitole de carte publicate în edituri acreditate CNCSIS
2
Evaluarea performanţei candidatului de către managerul direct*
Calificativ
domeniu

DA / NU

Realizări
candidat

/ 1.
2.
3.
* Se vor prelua calificativele din referatul sintetic al directorului de departament / managerului direct.

III.

Conferenţiar şi profesor universitar

1. Standarde obligatorii
Îndeplinirea standardelor minimale MEN, conform ordinului 6560/27.12.2012, Anexa 28, Psihologie și științele
educației, prezentate în Anexa I.
2. Standarde de performanţă
Indicatori

1

Inovaţii curriculare (cursuri noi / fişe noi ale unor discipline / Licenţă 0 – 2
suport de curs tipărit sau în format electronic) la nivel licenta
si master (elaborate in activitatea didactică anterioară sau la
0–2
Master
cerere pentru dosarul de concurs)
Organizarea / coordonarea unor programe de studii (masterat, 0 – 2
postuniversitar, altele)

2
3

4
5

6

Realizări
candidat

Punctaj

N

Înfiinţarea / coordonarea de centre / laboratoare de cercetare / membru 0 – 2
în comitetul redacţional al unor reviste de specialitate, altele decât cele
indexate ISI sau BDI
Coordonarea / participarea în echipe ale unor proiecte de cercetare - 0 – 2
dezvoltare
Contribuţii la dezvoltarea comunităţii ştiinţifice şi profesionale (funcţii de 0 – 2
conducere / membership în organizaţii profesionale / ştiinţifice la nivel
internaţional / naţional
Iniţierea / organizarea de manifestări ştiinţifice (conferinţe, simpozioane, 0 – 2
workshop-uri)

7

Formare continuă şi dezvoltarea competenţelor (participarea la cursuri, 0 – 2
training-uri, workshop-uri, certificări suplimentare)

8

Iniţierea / dezvoltarea de relaţii de parteneriat inter-instituţional (cu alte 0 – 2
universităţi sau organizaţii din ţară şi străinătate)

Total candidat (0 – 18) **
9

Evaluarea performanţei candidatului de către managerul direct***

Calificativ /
domeniu

*Pentru punctele 1-8 se va lua în calcul perioada de la ultima promovare până în prezent.
**Punctaj minimal solicitat pentru eligibilitate: 12 puncte.
*** Se vor prelua calificativele din referatul sintetic al directorului de departament / managerului direct.

1.
2.
3.

