Anexa 2
Standarde și criterii
pentru ocuparea posturilor didactice de conferenţiar universitar
la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti

I.

Condiţii în vederea înscrierii candidaţilor la concursul pentru ocuparea posturilor
didactice de conferenţiar universitar:
a. Deţinerea diplomei de doctor în domeniul Istorie, dar şi în alte domenii
ale ştiinţelor sociale sau umaniste, ori în domenii de graniţă cu acestea, în
funcţie de profilul postului care se scoate la concurs.
b. Îndeplinirea

standardelor minimale naţionale de ocupare a
posturilor didactice de conferenţiar universitar pentru domeniul
istorie, conform standardelor în vigoare.
În cazul în care profilul postului scos la concurs la Facultatea de
Istorie a Universităţii din Bucureşti aparţine unui alt domeniu
decât cel al istoriei, este necesară îndeplinirea standardelor
minimale naţionale de ocupare a posturilor didactice de
conferențiar universitar specifice domeniului respectiv, conform
standardelor în vigoare.

II.

Criterii de evaluare:
Comisia de concurs va evalua candidaturile şi va acorda punctaje după cum
urmează:

Candidații vor fi evaluați pe baza următoarelor criterii și probe de concurs obligatorii:
1. Criteriul 1: evaluarea competenței didactice.
Comisia va evalua competența didactică pe baza următoarelor criterii, considerate
cumulativ:
- Susținerea unei prelegeri cu o temă în specialitatea postului. Tema prelegerii este
stabilită și anunțată de către comisie cu 48 de ore înaintea desfășurării. Toți candidații
primesc aceeași temă, au la dispoziție perioade de timp egale și le sunt puse la
dispoziție mijloace tehnice de nivel egal. Membrii comisiei evaluează: pertinența
informației și a materialelor de analiză utilizate de către candidat, metodele de
expunere/de lucru utilizate cu studenții, calitatea și eficiența comunicării, originalitatea
abordării din punct de vedere științific, argumentativ și didactic.
- Experiența didactică a candidatului, reprezentată de activități desfășurate în
învățământul superior, conform grilei de evaluare proprii a Facultății de Istorie, anexată
acestui regulament.

Punctaj acordat (M1): pentru evaluarea competenței didactice, fiecare membru al
comisiei poate acorda unui candidat maxim 50 de puncte, punctajul final fiind media
aritmetică a punctajelor acordate de către membrii comisiei. Punctajul total acordat unui
candidat pentru această probă nu poate depăși 50 de puncte.
2. Criteriul 2: evaluarea competenței în cercetare.
Comisia va evalua competența în cercetare pe baza următoarelor criterii, considerate
cumulativ:
- Proiectul de cercetare propus de către candidat în dosarul de înscriere și prezentat
comisiei în cadrul unui interviu. Comisia evaluează potențialul de dezvoltare academică,
actualitatea și relevanța proiectului/proiectelor de cercetare propuse de către candidați,
fundamentarea științifică a proiectelor formulate, capacitatea candidatului de a evalua și
reflecta în proiecte proprii tendințele de evoluție din domeniul său de specialitate.
- Publicațiile și alte activități de cercetare realizate de către candidat, conform grilei
proprii de evaluare a Facultății de Istorie, anexată la prezentul regulament.
Punctaj acordat (M2): pentru evaluarea competenței în cercetare, fiecare membru al
comisiei poate acorda cel mult 50 de puncte unui candidat, punctajul final fiind media
aritmetică a punctajelor acordate de către membrii comisiei. Punctajul total acordat
pentru această probă unui candidat este de maxim 50 de puncte.

Punctajul final total care poate fi acordat unui candidat este de maxim 100
de puncte. Acesta rezultă din cumularea punctajelor medii obținute de către
fiecare candidat la cele două probe de concurs: M1 (50) + M2 (50) = 100
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