UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ „PATRIARHUL JUSTINIAN”
Departamentul ………………………………………………………
Postul de Conferențiar universitar, poziţia ……

FIŞĂ DE VERIFICARE
pentru îndeplinirea standardelor minimale

Candidat/ă: ……………………………………………………………………
Indicatori

DA / NU

Binecuvântarea Chiriarhului Eparhiei
1. Sa detina titlul de doctor in teologie in disciplina/
disciplinele inscrise in postul didactic pentru care
candideaza
Indicatori

Minim
69 p

2. Trei (3) carti de autor publicate la edituri de
prestigiu, din care 2 (doua) sa se incadreze tematic
in propriul culoar de expertiza teologica sau in
propria linie de cercetare. În cazul publicarii unei
carti intr-o limba straina (inclusiv teza de
doctorat) se echivaleaza un studiu si o comunicare
de la criteriile 3 si 4.
3. Douasprezece (12) studii, din care cinci (5) sa se
incadreze tematic in propriul culoar de expertiza
teologica sau in propria linie de cercetare, iar unu
(1) publicat in reviste de specialitate din
strainatate.
4. Sase (6) comunicari stiintifice publicate in
volume colective, din care cel putin trei (3) sa se
incadreze tematic in propriul culoar de expertiza
teologica sau in propria linie de cercetare si cel
putin doua (2) sa fi fost prezentate la intruniri
internationale si publicate in volume colective in
strainatate.
5. Citarea in carti publicate la edituri cu prestigiu
international din strainatate si din tara; in reviste
indexate ISI, ATLA, Religion and Theological
1

3 x 15 = 45 p

11 x 1 + 1 x 3 = 14 p

4 x 1 + 2x3 = 10 p
2puncte/citare/autor

Realizări
candidat

Abstract, ERIH, Scopus, EBSCO, JSTOR, ProQuest,
Project Muse, CEEOL.
Conditii suplimentare:

1. Avand in vedere faptul ca pentru domeniul
TEOLOGIE articolele de specialitate prezinta o reala
contributie stiintifica, dat fiind faptul ca in actuala
legislatiei ele nu sunt mentionate, acestea se pot
echivala dupa cum urmeaza: 5 articole de
specialitate pentru 1 studiu mentionat si punctat
conform legislatiei in vigoare;
2. Atat pentru conferentiar, cat si pentru profesor,
citarile se vor considera la punctajul final dupa cum
urmeaza: la conferentiar acestea vor completa
indicatorii (1-4), respectiv vor constitui indicatorul
5 pentru conferentiar si criteriul 6 pentru profesor
cu urmatorul continut: Citarea in carti publicate la
edituri cu prestigiu international din strainatate si
din tara; in reviste indexate ISI, ATLA, Religion and
Theological Abstract, ERIH, Scopus, EBSCO, JSTOR,
ProQuest, Project Muse, CEEOL, primesc 2
puncte/citare/autor;

3. Studiile publicate la simpozioanele internationale
intr-o limba straina, organizate in tara, se vor
echivala cu studiile publicate in strainatate.
Declar pe propria răspundere că îndeplinesc standardele minimale ale Universităţii din Bucureşti.
Data:

Candidat/ă:
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UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ „PATRIARHUL JUSTINIAN”
Departamentul ………………………………………………………
Postul de Profesor universitar, poziţia ……

FIŞĂ DE VERIFICARE
pentru îndeplinirea standardelor minimale

Candidat/ă: ……………………………………………………………………
Indicatori

DA / NU

Binecuvântarea Chiriarhului Eparhiei
1. Sa detina titlul de doctor in teologie in disciplina/
disciplinele inscrise in postul didactic pentru care
candideaza
Indicatori

2. Patru (4) carti de autor publicate la edituri de
prestigiu, din care trei (3) sa se incadreze tematic in
propriul culoar de expertiza teologica sau in
propria linie de cercetare. In cazul publicarii unei
carti intr-o limba straina (inclusiv teza de doctorat)
se echivaleaza un studiu si o comunicare de la
criteriile
3 si 4.

3. Optsprezece (18) studii, din care cel putin sapte
(7) sa se incadreze tematic in propriul culoar de
expertiza teologica sau in propria linie de
cercetare, iar trei (3) publicate in reviste de
specialitate din strainatate.
4. Opt (8) comunicari stiintifice publicate in volume
colective, din care cel putin cinci (5) sa se incadreze
tematic in propriul culoar de expertiza teologica
sau in propria linie de cercetare si cel putin trei (3)
sa fi fost prezentate la intruniri internationale si
publicate in volume colective in strainatate.
3

Minim
106 p

4 x 15 = 60 p

15 x 1 + 3 x 3 = 24 p

5 x 1 + 3 x 3 = 14 p

Realizări
candidat

5. Prestigiul si recunoasterea in comunitatea
academica nationala si internationala [visiting
professor, membru in comisii de dialog teologic,
interconfesional si interreligios, membru in comisii
academice de specialitate, membru in colectivele
redactionale ale unor reviste de specialitate din
strainatate, referent stiintific al unor edituri de
prestigiu, premii si distinctii academice nationale
si internationale etc.
6. Citarea in carti publicate la edituri cu prestigiu
international din strainatate si din tara; in reviste
indexate ISI, ATLA, Religion and Theological
Abstract, ERIH, Scopus, EBSCO, JSTOR, ProQuest,
Project Muse, CEEOL.

cel putin 4;
Ax2=8p

2puncte/citare/autor

Conditii suplimentare:

1. Avand in vedere faptul ca pentru domeniul
TEOLOGIE articolele de specialitate prezinta o reala
contributie stiintifica, dat fiind faptul ca in actuala
legislatiei ele nu sunt mentionate, acestea se pot
echivala dupa cum urmeaza: 5 articole de
specialitate pentru 1 studiu mentionat si punctat
conform legislatiei in vigoare;
2. Atat pentru conferentiar, cat si pentru profesor,
citarile se vor considera la punctajul final dupa cum
urmeaza: la conferentiar acestea vor completa
indicatorii (1-4), respectiv vor constitui indicatorul
5 pentru conferentiar si criteriul 6 pentru profesor
cu urmatorul continut: Citarea in carti publicate la
edituri cu prestigiu international din strainatate si
din tara; in reviste indexate ISI, ATLA, Religion and
Theological Abstract, ERIH, Scopus, EBSCO, JSTOR,
ProQuest, Project Muse, CEEOL, primesc 2
puncte/citare/autor;

3. Studiile publicate la simpozioanele internationale
intr-o limba straina, organizate in tara, se vor
echivala cu studiile publicate in strainatate.
Declar pe propria răspundere că îndeplinesc standardele minimale ale Universităţii din Bucureşti.
Data: Candidat/ă:
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