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Articolul 1
Dispoziţii generale
(1) Prezentul Regulament a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei
Naţionale (1/2011), cu cele ale HG nr. 457 / 04.05.2011 privind aprobarea Metodologiei cadru
de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul
superior, cu cele ale HG nr. 36 / 06.02.2013 pentru modificarea Metodologiei cadru de concurs
pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior,
publicată în MO nr. 88 / 11.02.2013, cu cele din Metodologia de concurs pentru ocuparea
posturilor didactice şi de cercetare vacante din cadrul Universităţii din Bucureşti și cu Ordinul
MEN nr. 4204 / 15.07.2013, privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii
pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de
cercetare-dezvoltare, MO nr. 440 / 18.07.2013.

Articolul 2
Condiţiile legale şi ştiinţifice de înscriere a candidaţilor la concursul pentru ocuparea unui
post didactic de asistent universitar pe durată determinată / nedeterminată şi lector
universitar pe durată nedeterminată
(1) Condiţiile legale în vederea înscrierii candidaţilor la concursul pentru ocuparea unui post
didactic de asistent universitar pe durată determinată / nedeterminată şi de lector universitar pe
durată nedeterminată sunt următoarele:

Deţinerea diplomei de licenţă în domeniul ştiinţelor socio-umane. Deţinerea diplomei
de doctor în domeniul ştiinţelor socio-umane, dovedirea statutului de doctorand în
ştiinţele socio-umane, numai pentru posturile de asistent pe durată determinată.

Îndeplinirea standardelor minimale în vederea înscrierii candidaţilor la concursul
pentru ocuparea unui post didactic de asistent universitar pe durată determinată /
nedeterminată şi de lector universitar pe durată nedeterminată.
(2) Pentru a se putea înscrie la concursul de ocupare a unui post didactic de asistent universitar
pe durată determinată / nedeterminată şi de lector universitar pe durată nedeterminată, un
candidat trebuie să realizeze un punctaj minim de 10 (asistent universitar pe durată
determinată) / 15 (asistent universitar pe durată nedeterminată), respectiv 30 de puncte
(lector universitar pe durată nedeterminată) în conformitate cu indicatorii din ANEXA
FSPUB - Indicatorii pentru realizarea punctajului minimal pentru concursurile de asistent
universitar pe durată determinată / nedeterminată şi lector universitar pe durată nederminată în
domeniul ştiinţe politice.

NOTĂ: Fiecare candidat va depune în dosarul de concurs o fişă de auto-evaluare în care va
prezenta cu exactitate elementele din activitatea de cercetare şi didactică, în conformitate cu
Anexa FSPUB, pe baza cărora îşi va calcula punctajul total.

Articolul 3
Probe de concurs, punctaje şi proceduri de acordare a punctajelor în cadrul concursului
pentru ocuparea unui post didactic de asistent universitar pe durată determinată /
nedeterminată şi de lector universitar pe durată determinată
Probele de concurs, punctajele şi procedurile de acordare a acestora în cadrul concursului pentru
ocuparea unui post didactic de de asistent universitar pe durată determinată / nedeterminată şi de
lector universitar pe durată determinată sunt următoarele:
Proba 1. Evaluarea cantitativă a contribuţiei ştiinţifice:
100 de puncte (maxim) - pe baza activităţii de cercetare şi a contribuţiilor ştiinţifice ale
candidatului în funcţie de indicatorii şi punctajele stabilite în Anexa FSPUB; condiţia pentru
promovarea acestei probe este obţinerea punctajului minimal prevăzut la art. 2, alin. 2.
Pentru calcularea punctajului obţinut la proba 1 se va proceda astfel: a). dacă la concurs
se prezintă un singur candidat, care îndeplineşte punctajul minim stabilit la articolul 1 atunci
acesta este echivalat cu punctajul maxim al probei (100 de puncte); b) dacă la concurs se prezintă
doi sau mai mulţi candidaţi, punctajul cel mai mare realizat este echivalat cu punctajul maxim al
probei (100 de puncte), iar punctajele realizate de ceilalaţi candidaţi vor fi calculate proporţional
în raport cu acesta.
Proba 2. Evaluarea calitativă a contribuţiei ştiinţifice
100 de puncte (maxim): 40 de puncte (maxim) - adecvarea contribuţiilor ştiinţifice la
profilul / conţinutul postului didactic; 30 de puncte (maxim) – evaluarea calităţii ştiinţifice a
publicaţiilor candidatului, în conformitate cu principiile fundamentale ale cercetării
(originalitate, validitate, acurateţea surselor etc.); 30 puncte (maxim) – evaluarea activităţii
ştiinţifice raportată la nivelul de experienţă profesională a candidatului; condiţia pentru
promovarea acestei probe este obţinerea unui punctaj minim de 80 de puncte.
Punctajul final pentru Proba 2 reprezintă media aritmetică a punctajelor acordate de
fiecare membru al comisiei de concurs.
Proba 3: Lucrare scrisă pe baza tematicii şi bibliografiei stabilite în funcţie de profilul
postului
100 de puncte (maxim) – pe baza baremului stabilit de către comisia de concurs; condiţia
pentru promovarea acestei probe este obţinerea unui punctaj minim de 80 de puncte.
Punctajul final pentru Proba 3 reprezintă media aritmetică a punctajelor acordate de
fiecare membru al comisiei de concurs, în urma corectării lucrării scrise a candidatului.
Proba 4: Susţinerea unui curs / seminar pe baza tematicii şi bibliografiei stabilite în funcţie
de profilul postului (candidaţii trebuie să prezinte şi fişele cursurilor / seminariilor pentru toate
disciplinele din postul scos la concurs).
100 puncte (maxim): 60 puncte (maxim) – evaluarea susţinerii cursului / seminarului; 40
puncte (maxim) – evaluarea fişelor cursurilor / seminariilor pentru disciplinele din postul scos la
concurs; condiţia pentru promovarea acestei probe este obţinerea unui punctaj minim de 80 de
puncte.
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Punctajul final pentru Proba 4 reprezintă media aritmetică a punctajelor acordate de
fiecare membru al comisiei de concurs.
Proba 5. Evaluarea proiectului de carieră
100 de puncte (maxim): 40 puncte (maxim) – evaluarea continuităţii cu activitatea
didactică şi / sau de cercetare anterioară a candidatului; 30 puncte (maxim) - evaluarea
fezabilităţii proiectului de carieră; 30 puncte (maxim) – evaluarea potenţialului de integrare în
programele curiculare şi de cercetare ale facultăţii; condiţia pentru promovarea acestei probe este
obţinerea unui punctaj minim de 80 de puncte.
Punctajul final pentru Proba 5 reprezintă media aritmetică a punctajelor acordate de
fiecare membru al comisiei de concurs.
Punctajul final (maxim 500 de puncte), care va stabili ierarhia candidaţilor, reprezintă suma
punctajelor obţinute la fiecare din cele cinci probe de mai sus. Trebuie îndeplinite condiţiile
punctajelor minimale prevăzute la fiecare probă în parte.

Articolul 4
Condiţii legale în vederea înscrierii candidaţilor la concursul pentru ocuparea unui post
didactic de conferenţiar / profesor universitar pe durată nedeterminată
(1) Condiţiile legale în vederea înscrierii candidaţilor la concursul pentru ocuparea unui post
didactic de conferenţiar / profesor universitar pe durată nedeterminată sunt următoarele:

Deţinerea diplomei de doctor în domeniul ştiinţelor politice sau în alte domenii ale
ştiinţelor sociale, umaniste ori în domenii corespunzătoare profilului postului care se
scoate la concurs.

Îndeplinirea standardelor minimale naţionale de ocupare a posturilor didactice de
conferenţiar / profesor universitar pentru domeniul ştiinţe politice, stabilite prin
Ordinul MEN nr. 4204 / 15.07.2013, privind aprobarea standardelor minimale
necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi
a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, MO nr. 440 / 18.07.2013, Anexa 7
(sociologie, ştiinţe politice şi administrative).
(2) În cazul în care profilul postului scos la concurs la Facultatea de Ştiinţe Politice a
Universităţii din Bucureşti aparţine unui alt domeniu decât cel al ştiinţelor politice, este necesară
îndeplinirea standardelor minimale naţionale de ocupare a posturilor didactice de conferenţiar /
profesor universitar specifice domeniului respectiv, stabilite prin Ordinul MEN 4204 /
15.07.2013 pentru modificarea Anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34
și 35 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6560/2012 privind
aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din
învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare dezvoltare, publicat în MO nr. 440 /
18.07.2013 (Anexa 6 – ştiinţe juridice; Anexa 9 – ştiinţe economice şi administrarea afacerilor;
Anexa 12 – filosofie; Anexa 13 – istorie şi studii culturale). Profilul şi domeniul postului scos la
concurs, stabilit de Consiliul facultăţii în conformitate cu statele de funcţii ale departamentului,
va fi precizat pe site-urile instituţionale ale Facultăţii de Ştiinţe Politice şi Universităţii din
Bucureşti.
NOTĂ: Fiecare candidat va depune în dosarul de concurs o fişă de auto-evaluare în care va
prezenta cu exactitate elelementele din activitatea de cercetare şi didactică, în conformitate cu
standardele minimale naţionale, pe baza cărora îşi va calcula punctajul total.
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Articolul 5
Probe de concurs, punctaje şi proceduri de acordare a punctajelor în cadrul concursului
pentru ocuparea unui post didactic de conferenţiar / profesor universitar
Proba 1. Evaluarea cantitativă a contribuţiei ştiinţifice:
100 de puncte (maxim) - pe baza activităţii de cercetare şi a contribuţiilor ştiinţifice ale
candidatului în funcţie de indicatorii şi punctajele stabilite în standardele minimale naţionale de
ocupare a posturilor didactice (cf. art. 4, alin. 1 şi 2); condiţia pentru promovarea acestei probe
este obţinerea punctajului minimal prevăzut la art. 4, alin. 1 şi 2.
Pentru calcularea punctajului obţinut la proba 1 se va proceda astfel: a). dacă la concurs
se prezintă un singur candidat care îndeplineşte punctajul minim stabilit la articolul 1 atunci
acesta este echivalat cu punctajul maxim al probei (100 de puncte); b) dacă la concurs se prezintă
doi sau mai mulţi candidaţi, punctajul cel mai mare realizat este echivalat cu punctajul maxim al
probei (100 de puncte), iar punctajele realizate de ceilalaţi candidaţi vor fi calculate proporţional
în raport cu acesta.
Proba 2. Evaluarea calitativă a contribuţiei ştiinţifice
100 de puncte (maxim): 60 de puncte (maxim) - adecvarea contribuţiilor ştiinţifice la
profilul / conţinutul postului didactic; 40 de puncte (maxim) – evaluarea calităţii ştiinţifice a
publicaţiilor candidatului (se vor lua în calcul citările, notele de lectură, recenziile la contribuţiile
acestuia, precum şi recunoaşterea sa în cadrul comunităţii academice respective); condiţia pentru
promovarea acestei probe este obţinerea unui punctaj minim de 80 de puncte.
Punctajul final pentru Proba 2 reprezintă media aritmetică a punctajelor acordate de
fiecare membru al comisiei de concurs.
Proba 3: Susţinerea unei prelegeri pe baza tematicii şi bibliografiei stabilite în funcţie de
profilul postului (candidaţii trebuie să prezinte şi fişele cursurilor pentru toate disciplinele din
postul scos la concurs).
100 puncte (maxim): 60 puncte (maxim) – evaluarea susţinerii prelegerii; 40 puncte
(maxim) – evaluarea fişelor cursurilor pentru disciplinele din postul scos la concurs; condiţia
pentru promovarea acestei probe este obţinerea unui punctaj minim de 80 de puncte.
Punctajul final pentru Proba 3 reprezintă media aritmetică a punctajelor acordate de
fiecare membru al comisiei de concurs.
Proba 4. Evaluarea proiectului de carieră
100 de puncte (maxim): 40 puncte (maxim) – evaluarea continuităţii cu activitatea
didactică şi / sau de cercetare anterioară a candidatului; 30 puncte (maxim) - evaluarea
fezabilităţii proiectului de carieră; 30 puncte (maxim) – evaluarea potenţialului de integrare în
programele curiculare şi de cercetare ale facultăţii; condiţia pentru promovarea acestei probe este
obţinerea unui punctaj minim de 80 de puncte.
Punctajul final pentru Proba 4 reprezintă media aritmetică a punctajelor acordate de
fiecare membru al comisiei de concurs.
Punctajul final (maxim 400 de puncte), care va stabili ierarhia candidaţilor, reprezintă suma
punctajelor obţinute la fiecare din cele cinci probe de mai sus. Trebuie îndeplinite condiţiile
standardelor / punctajelor minimale prevăzute la fiecare probă în parte.

Articolul 6
Raportul general asupra concursului
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(1) Fiecare membru al comisiei de concurs, cu excepţia Preşedintelui acesteia, va redacta câte un
referat de apreciere calitativă pentru fiecare dosar de concurs. De asemenea, fiecare membru al
comisiei de concurs, cu excepţia Preşedintelui acesteia, va redacta şi o fişă individuală de
evaluare a fiecărui candidat. Această fişă conţine punctajele acordate pentru fiecare probă în
parte, precum şi justificarea acestora.
(2) Raportul general asupra concursului, întocmit de Preşedintele Comisiei de Concurs, trebuie
să conţină următoarele elemente:
a). Punctajele finale pentru fiecare probă susţinută de către fiecare candidat, precum şi
punctajul final obţinut de fiecare candidat;
b). Ierarhia candidaţilor şi numărul de voturi « pentru », « împotrivă », « abţinere » pentru
candidatul declarat câştigător al Comisiei de Concurs (Preşedinte + 4 membri) şi pentru
validarea raportului Preşedintelui de comisie. Votul este exprimat secret iar buletinele de vot
vor fi anexate dosarului de concurs;
c). Data şi semnăturile celor 5 (cinci) membri ai comisiei, care este data ultimei probe de
concurs.
(3) Pe lângă procedurile organizării şi desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor
didactice prevăzute în actele normative enumerate mai sus, se vor respecta calendarul şi
condiţiile de publicare a informaţiilor stabilite de UB;
(4) Rezultatele finale ale concursului sunt transmise prin adresă oficială Biroului de Resurse
Umane al UB şi după aceea sunt publicate şi pe site-ul FSPUB la secţiunea Concursuri didactice.

Articolul 7
Contestaţii
(1) Conform Metodologiei cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de
cercetare vacante din învăţământul superior stabilită prin HG nr. 457/4.05.2011, contestaţiile
pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale (art. 6).
(2) În cazul în care un candidat deţine elemente care pot demonstra nerespectarea procedurilor
legale de concurs, acesta poate depune, la secretariatul FSPUB, în scris, o contestaţie înregistrată
la secretariatul FSPUB, în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor.
(3) Contestaţiile vor fi soluţionate de către Comisia de contestaţii în termenul stabilit de
Calendarul concursurilor didactice aprobat de Senatul Universităţii din Bucureşti.
(4) Rezultatele contestaţiilor sunt definitive pe căile administrative de atac şi sunt transmise prin
adresă oficială Biroului de Resurse Umane al UB şi după aceea sunt publicate pe site-ul FSPUB
la secţiunea Concursuri didactice.

Articolul 8
Dispoziţii finale
(1) Anexa face parte integrantă din prezentul Regulament şi se va supune aprobării Consiliului
Facultăţii de Ştiinţe Politice împreună cu acesta.
(2) Dispoziţiile prezentului Regulament se completează şi se modifică în raport cu modificările
impuse de legislaţia în vigoare din domeniul educaţiei şi cu prevederile Codului Muncii
republicat.
(3) Prezentul Regulament a fost aprobat, în şedinţa Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Politice din
data de 15 mai 2013 și actualizat cu hotărârea Senatului Universității din București din 25 iulie
2013.
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ANEXĂ FSPUB
Indicatorii pentru realizarea punctajului pentru concursurile de asistent universitar pe
durată determinată / nedeterminată şi de lector universitar pe durată nederminată în
domeniul ştiinţe politice
Pentru a se putea înscrie pentru un post de asistent, respectiv lector universitar pe durată
nedeterminată în domeniul ştiinţe politice, un candidat trebuie să realizeze un punctaj minim
de 15, respectiv 30 de puncte plecând de la indicatorii din tabelul de mai jos.
Pentru a se putea înscrie pentru un post de asistent universitar pe durată determinată în
domeniul ştiinţe politice, un candidat trebuie să realizeze un punctaj minim de 10 puncte
plecând de la indicatorii din tabelul de mai jos.
Stabilirea acestor indicatori şi a punctajelor aferente porneşte de la prevederile legale în vigoare
privind standardele minimale din domeniul ştiinţe politice (OMEN 4204 / 15.07.2013 pentru
modificarea Anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 și 35 la Ordinul
ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6560/2012 privind aprobarea
standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din
învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare dezvoltare, publicat în MO nr. 440 /
18.07.2013 nr. 4204 / 15.07.2013), care au fost completate şi adaptate în funcţie de specificul
activităţii didactice şi de cercetare al FSPUB, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Secţiuni şi indicatori

Punctaj pe item

A. Cercetare

- Pentru publicarea itemului
într-o limbă de circulaţie
internaţională în publicaţii cu
peer-review-internaţional
(apărute în străinătate) punctajul
se înmulţeşte cu 2.
- Pentru publicarea în Romania
într-o limbă de circulaţie
internaţională punctajul se

Observaţii
- Se iau în calcul doar
lucrările
publicate
în
domeniul ştiinţelor sociale,
ştiinţelor umaniste sau în
domenii de graniţă.
- Asistent universitar – în
punctajul minim pe item (15
puncte) se ia în calcul
obligatoriu publicarea fie a
unui articol într-o revistă
BDI, fie a unui studiu întrun volum colectiv (volume
care să respecte criteriile din
OMEN nr 440/18.07.2013).
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A.1. Articole în reviste
indexate Web of Science
(Social Science C. I./
Art&Humanities C. I.)
A.2. Articole în reviste
indexate în cel puţin 2 baze
de date internaţionale (BDI)
din cele menţionate în
OMECTS 6560/20.12.2012
A.3. Cărţi de autor / prim
autor publicate la edituri
recunoscute CNCS sau la
edituri din străinătate
A.4. Studii / capitole în
volume colective
A.5. Recenzii sau termeni (de
minim 1 pagină) în dicţionare
de specialitate
A.6. Lucrări publicate în
volumele unor conferinţe
(volume cu ISSN) sau
indexate în baze de date
internaţionale altele decat
Web of Science (exclusiv
rezumatele)
A.7. Recenzii in reviste
indexate Web of Science
(Social Science C. I. /
Art&Humanities C. I.)
A.8. Ediţii critice (sau
traduceri şi ediţii critice) ale
operelor
unor
autori
(relevante pentru domeniul
ştiinţelor socio-umane)
A.9. Manuale
A.10. Antologii şi crestomaţii
de texte

înmulteşte cu 1,5.
- Pentru mai mulţi autori
punctajul pe item se împarte la
numărul de autori.
- Punctajul volumelor de la
indicatorul A se calculează în
funcţie de prevederile Ordinul
Ministrului nr. 6560/20.12.2012
(edituri de prestigiu internaţional
sau citate în minim 12 biblioteci
din Karlsruhe Virtual Catalog
KVK
(http://www.ubka.unikarlsruhe.de/kvk_en.html)
- 4 puncte / articol
- Pentru revistele cu factor de
impact mai mare de 0,25,
punctajul se multiplică cu 4.
- 2 puncte / articol

- Lector universitar – în
punctajul minim pe item (30
puncte) se ia în calcul
obligatoriu publicarea fie a
două articole în reviste BDI,
fie a două studii în volume
colective (volume care să
respecte
criteriile
din
OMEN nr 440/18.07.2013),
fie a unei cărţi de autor
(conform criteriilor din
OMEN nr 440/18.07.2013).

- 10 puncte / carte de autor
- 7 puncte /carte coordonată

- 2 puncte / studio
- 0,5 puncte / recenzie sau termen

-1 punct / lucrare

-1,5 puncte / recenzie
-Pentru periodicele cu factor de
impact (FI) > 0,25, punctajul se
multiplică cu 4.
- 5 puncte / volum

- 5 puncte / volum
- 5 puncte / volum
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A.11.
Traducerea
unor
volume (opere relevante
pentru domeniul ştiinţelor
socio-umane)
A.12. Traducerea de articole
sau capitole în volume
colective ori reviste de
specialitate
A.13. Suporturi didactice (online sau digital)
B.
Publicaţii
pentru
popularizarea cunoaşterii

- 3 puncte / volum

- 1 punct / articol sau capitol

- 1 punct / item

- Nu poate depăşi 2 puncte.

- Pentru mai mulţi autori - Se iau în calcul doar
punctajul pe item se împarte la lucrările
publicate
în
numărul de autori.
domeniul ştiinţelor sociale,
ştiinţelor umaniste sau în
domenii de graniţă.
B.1. Volume publicate la - 2,5 puncte / volum
- Nu poate depăşi 2,5
edituri nerecunoscute CNCS.
puncte.
B.2. Capitole în volume - 0,5 puncte / capitol; 0,5 puncte / - Nu poate depăşi 2,5
publicate
la
edituri articol
puncte.
nerecunoscute CNCS sau
articole
în
reviste
de
specialitate care nu sunt BDI.
B.3. Articole de specialitate - 0,1 puncte / articol
- Nu poate depăşi 2,5
în presa culturală.
puncte.
C.
Originalitate,
creativitate, utilitate - să
probeze
utilitatea
/
originalitatea / creativitatea
lucrărilor sale prin citări în
alte studii şi baze de date
academice
- 0,2 puncte / citare în limba
Se va prezenta lista de citări
C.1. Citări în lucrări
româna; 0,3 puncte / citare în
în ţară şi în străinătate (de
ştiinţifice
(articole, cărţi, capitole în limbă străină în ţară; 0,4 puncte / pe
Google
Academic
volume,
alte
publicaţii citare în străinătate; 4xFI pentru
(Google Scholar)
+
ştiinţifice, exclusiv auto- citari in reviste cu factor de
documente suplimentare)
citările)
impact (FI)
D. Coordonare: să probeze
Pentru cele apărute /
capacitatea de a coordona
organizate în străinătate se
publicaţii,
cercetări
şi
înmulţeşte cu 2.
evenimente ştiinţifice
D.1. Editor (redactor şef sau - 1 punct / număr
coordonator de număr) de
reviste
D.2. Coordonator de colecţie - 1 punct / serie
(serii de volume) la edituri
recunoscute CNCSIS/CNCS
D.3. Coordonator arhive / - 1 punct / baza de date
baze de date din domeniu
D.4. Coordonator granturi de - 2 puncte dacă a coordonat
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cercetare
D.5.Coordonator de disertaţii,
lucrări de licenţă, proiecte ale
studenţilor
E. Recunoaştere academică:
să probeze recunoaşterea ca
specialist
(recunoaşterea
internă / internaţională)
E.1. Premii ale unor instituţii
de prestigiu cu caracter
naţional (Academia Română,
asociaţprofesionale naţionale)
sau internaţional.
E.3. Keynote speaker la
conferinţe internaţionale

- 1 punct dacă a coordonat minim
5 în ultimii trei ani

- 3 puncte / premiu (străinătate)
- 2 puncte / premiu (în ţară)

- 2 puncte pentru conferinţa
internaţională organizată în
străinătate
- 1 punct pentru conferinţa
internaţională organizată în ţară
E.4. Organizator principal de - 2 puncte / conferinţa
conferinţe şi paneluri
- 1 punct / panelul
E.5. Participare cu lucrări la - 1 punct / conferinţa organizată
conferinţe
şi
congrese în străinătate
naţionale / internaţionale
- 0,5 puncte / conferinţa
organizată în ţară

E.6. Beneficiar al unor
granturi individuale
E.7. Stagii de cercetare sau
documentare în străinătate /
burse doctorale
E.8. Participări la şcoli de
vară naţionale / internaţionale

- Asistent universitar –
participare la minim o
conferinţă organizată în
România sau în străinătate
în
ultimii
trei
ani
(obligatoriu).
- Lector universitar –
participare la minim două
conferinţe organizate în
România sau în străinătate
în
ultimii
trei
ani
(obligatoriu).

- 1 punct / bursa postdoctorală
sau grant individual
- 0,5 puncte / stagiu; 0,5 puncte / - Nu poate depăşi 2,5
bursă
puncte.
- 0,5 puncte / şcoală de vară

E.9. Participări la programe - 0,5 puncte / program
de
formare
continuă
(relevante pentru domeniu)
E.10. Membru al unei
organizaţii
profesionale
internaţionale / naţionale
Keynote speaker la conferinţe
internaţionale
E.11. Prezenţa (menţionări) în

Cu excepţia premiilor locale
sau a celor din propria
instituţie.

- Nu poate depăşi 2,5
puncte.
- Nu poate depăşi 2,5
puncte.

- 1 punct / organizaţie
internaţională
- 0,5 puncte / organizaţie
naţională
- 0,5 puncte / menţiune
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enciclopedii / dicţionare
F. Dezvoltare instituţională
- să probeze participarea la
dezvoltarea domeniului
E.1. Iniţierea unor programe - 1 punct / program de studii
de
studii
(mastere, universitare de masterat / licenţă
specializări de licenţa etc)
pe care l-a introdus şi l-a
coordonat
E.2. Membru în echipe de - 1 punct / proiect
cercetare care implementează
proiecte finanţate pe baza de
competiţie
E.3. Participare la comisii / - 2 puncte / Comisie / consiliu /
consilii
care
sprijină comitet
implementarea
Legii
Educaţiei Naţionale Nr. 1 /
2011:
CNCS,
ARACIS,
CNATDCU
F. Alte activităţi relevante - 0,5 puncte / activitate
pentru profilul postului

Conform
documentului
trimis la ARACIS.
Se înmulţeşte cu 2 pentru
proiecte internaţionale.

- Se iau în calcul activităţi
administrative
ori
profesionale în folosul
studenţilor sau a tinerilor
cercetători.
- Nu poate depăşi 2,5
puncte.
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