UNIVE RSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE GEOGRAFIE

REGULAMENTUL DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE
Art. 1. Prezentul regulament este elaborat în baza H.G. nr.457 din 4 mai 2011 modificată prin
HG 36/06.02.2013, privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea
posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, a Legii Educaţiei
Naţionale nr. 1/2011 modificată prin OUG 92/ 19.12.2012, a Ordinului pentru modificarea
anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 şi 35 la Ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor
minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior
şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare nr. 4204 din 15 iulie 2013, precum şi a
Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante elaborată
de Universitatea din Bucureşti.
Art. 2. Condiţiile de înscriere la concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare
vacante din Facultatea de Geografie şi organizarea şi desfăşurarea concursurilor sunt în acord cu
cele prevăzute în documentele menţionate la punctul 1.
Art. 3. Candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale şi standardele minimale de ocupare a
posturilor didactice prevăzute în metodologia proprie (pentru funcţiile de conferenţiar şi profesor
universitar este necesară îndeplinirea cumulativă şi a standardelor minimale naţionale elaborate de
Ministerul Educaţiei Naţionale, ordinul nr. 4204 din 15 iulie 2013, anexa 1) vor fi supuşi evaluării
de către comisia de concurs.
Art 4. Membrii comisiei de concurs vor întocmi fişe individuale de evaluare, iar preşedintele
comisiei va întocmi un raport general asupra concursului care va conţine: punctajele finale pentru
fiecare probă susţinută de către fiecare candidat, precum şi punctajul final total de fiecare
candidat; ierarhia candidaţilor şi numărul de voturi « pentru », « împotrivă », « abţineri » pentru
candidatul declarat admis de comisia de concurs; data şi semnăturile celor 5 (cinci) membri ai
comisiei.
Art 5. Comisia de contestaţii este alcătuită din minim 3 membri, alţii decât cei ce au făcut parte
din comisia de concurs. Termenul în care se depun contestaţiile este de 5 zile lucrătoare de la
comunicarea rezultatului. Acestea se depun la secretariatul facultăţii cu număr de înregistrare.

Soluţionarea acestora se face în 3 zile lucrătoare de la data depunerii. Rezultatul va fi anunţat pe
pagina web a facultăţii şi / sau prin afişare la panoul departamentului şi este definitiv pe căile
administrative de atac.
Art. 6. Responsabilitatea pentru transmiterea tuturor informaţiilor şi afişarea lor revine
preşedintelui comisiei de concurs, respectiv a comisiei de contestaţii.
Art. 7. Pentru posturile de cercetare vacante standardele minimale sunt reglementate în ordinul
6560/ 2012 la care se adaugă standardele din regulamentul propriu al facultăţii, corespunzătoare
funcţiei didactice echivalente.
Art. 8. Pentru concursul pe postul de asistent pe durată determinată probele de concurs sunt
aceleaşi ca în cazul postului pe durată nedeterminată. Diploma de doctor poate fi inlocuita de
adeverinta care sa ateste statutul de doctorand , eliberata de Şcoala Doctorală de care aparţine.
Art. 9. Evaluarea competenţelor profesionale ale candidaţilor se face pe baza dosarului de concurs
şi a probelor pentru fiecare funcţie didactică în parte.

Art. 10. Evaluarea competenţelor profesionale ale candidaţilor pentru postul de ASISTENT
UNIVERSITAR se va realiza pe baza:
A.

Dosar de concurs întocmit conform Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea

posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior. În dosarul de concurs se
vor regăsi documente justificative/ilustrative (lucrările în original sau copie, după caz pe CD,
atestate, adeverinţe pentru participarea la diferite activităţi) care să ateste indeplinirea standardelor
minimale impuse. Pe baza acestor documente comisia va evalua calitatea activitatii stiintifice.
Punctajul maxim este de 40 puncte iar punctajul minim admis este de 30 puncte.
B.

Probe de concurs

B.1. Evaluarea cunoştinţelor de specialitate (proba eliminatorie) se va realiza prin examen
scris, pe baza unei tematici şi a unei bibliografii făcute publice în termenul legal. Examenul scris
va avea durata de 2 ore, punctajul maxim este de 100 de puncte iar punctajul minim este de 80
puncte. Candidatul care nu a obţinut punctajul de 80 puncte este declarat respins şi nu mai poate
susţine celelalte probe. Rezultatele la proba scrisă se afişează la panoul departamentului şi/ sau pe
pagina web a facultăţii, documentul având număr de înregistrare de la Secretariatul facultăţii.
Contestaţiile la proba scrisă se depun în termen de 24 de ore de la afişarea punctajului, la
Secretariatul facultăţii cu număr de înregistrare.

B.2. Evaluarea competenţelor /abilităţilor didactice şi ştiinţifice fundamentale în domeniul
managementului strategic al calităţii procesului de predare învăţare în învăţământul superior se va
realiza pe baza unei probe ce presupune conceperea, elaborarea şi susţinerea în fata comisiei şi a
formaţiunii de lucru a unei activităţi practice tematice (lucrări practice/de laborator/seminar) în
concordanţă cu disciplinele din planul de învăţământ aferente poziţiei postului vacant. Tema
pentru această probă se stabileşte de către comisie şi se comunică tuturor candidaţilor cu 48 de ore
înainte prin afişare la panoul departamentului şi/ sau pe pagina web a facultăţii. Punctajul maxim
este de 30 de puncte, punctajul minim admis de 20 puncte
B.3.

Evaluarea

competenţelor

şi

abilitaţilor

didactice

conforme

specificului

facultăţii/programelor didactice ale facultăţii se va realiza pe baza unei probe ce presupune
conceperea, elaborarea şi prezentarea în faţa comisiei a unui modul de aplicaţie
practică/practică de specialitate cu traseu/locaţie specificată/prestabilită. Tema pentru aceasta
probă se stabileşte de către comisie şi se comunică tuturor candidaţilor cu 48 de ore înainte de
susţinerea acesteia la panoul departamentului şi / sau pe pagina web a facultăţii. Punctajul maxim
este de 30 de puncte, punctajul minim admis de 20 puncte
Comisia va întocmi după susţinerea ultimei probe, un raport general asupra desfăşurării
concursului, cu concluzii şi recomandarea candidatului care a obţinut cel mai mare punctaj la
examenul scris (B1) şi respectiv cel mai mare punctaj cumulat la celelalte probe de evaluare
(A+B2+B3). Câştigătorul va fi stabilit prin vot secret al membrilor comisiei.
Candidatul care nu a obtinut punctajul minim admis la una din probele de evaluare (A, B2, B3)
nu poate fi declarat admis. Deasemenea, candidatul care nu obţinut un punctaj total (A+B2+B3)
de cel putin 80 puncte este nu poate fi declarat admis.

Art. 11 Evaluarea competentelor profesionale ale candidatilor pentru postul de:
LECTOR UNIVERSITAR se va realiza pe baza:
A.

dosar de concurs întocmit conform Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea

posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior;. În dosarul de concurs se
vor regăsi documente justificative/ilustrative (lucrările în original sau copie, după caz pe CD,
atestate, adeverinţe pentru participarea la diferite activităţi) care să ateste îndeplinirea standardelor
minimale impuse. Pe baza acestor documente comisia va evalua calitatea activitatii stiintifice.
Punctajul maxim este de 40 puncte iar punctajul minim admis este de 30 puncte
B.

probe de concurs.

B.1. Evaluarea competenţelor /abilităţilor didactice şi ştiinţifice fundamentale în domeniul
managementului strategic al calităţii procesului de predare învăţare în învăţământul superior- se
va realiza pe baza unei probe ce presupune conceperea, elaborarea şi susţinerea în faţa comisiei
şi a formaţiunii de lucru a unei prelegeri tematice (curs) în concordanţă cu disciplinele din
planul de învăţământ aferente poziţiei postului vacant. Tema pentru această probă se stabileşte de
către comisie şi se comunică tuturor candidaţilor cu 48 de ore înainte de susţinerea acesteia prin
afişare la panoul departamentului şi/ sau pe pagina web a facultăţii. Punctajul maxim este de 30 de
puncte, punctajul minim admis de 20 puncte
B.2.

Evaluarea

competenţelor

şi

abilităţilor

didactice

conforme

specificului

facultăţii/programelor didactice ale facultăţii - (conform criteriului 3 din fişa de evaluare) se
va realiza pe baza unei probe ce presupune conceperea, elaborarea şi prezentarea în faţa
comisiei a unui modul de aplicaţie practică/practică de specialitate cu traseu/locaţie
specificată/prestabilită. Tema pentru această probă se stabileşte de către comisie şi se comunică
tuturor candidaţilor cu 48 de ore înainte de susţinerea acesteia prin afişare la panoul
departamentului şi/ sau pe pagina web a facultăţii. Punctajul maxim este de 30 de puncte,
punctajul minim admis de 20 puncte .
Comisia va intocmi după susţinerea ultimei probe, un raport general asupra desfăşurării
concursului, cu concluzii şi recomandarea candidatului care a obţinut cel mai mare punctaj
cumulat (A+B1+B2). Câştigătorul va fi stabilit prin vot secret al membrilor comisiei.
Candidatul care nu a obtinut punctajul minim cumulat de cel putin 80 puncte nu poate fi declarat
admis. Deasemena, nu poate fi declarat admis candidatul care nu a obtinut punctajul minim la
oricare din probele de evaluare (A, B1, B2) .
Art. 12. Evaluarea competentelor profesionale ale candidatilor pentru postul de:
CONFERENTIAR UNIVERSITAR se va realiza pe baza:
A.

dosar de concurs întocmit conform Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea

posturilor didactice si de cercetare vacante din învăţământul superior. În dosarul de concurs se
vor regăsi documente justificative/ilustrative (lucrările în original sau copie, după caz pe CD,
atestate, adeverinţe pentru participarea la diferite activităţi) care să ateste îndeplinirea standardelor
minimale impuse. Pe baza acestor documente comisia va evalua calitatea activitatii stiintifice si
relevanta activitatilor care reflecta prestigiul profesional. Punctajul maxim este de 40 de puncte
iar punctajul minim admis este de 35 puncte (pentru criteriul 3, anexa 1 - standarde minimale) si
respectiv maxim 10 puncte, minim admis 5 puncte (criteriul 4, anexa 1-standarde minimale)

B.

Probe de concurs

B.1. Evaluarea competenţelor /abilităţilor didactice şi ştiinţifice fundamentale în domeniul
managementului strategic al calităţii procesului de predare învăţare în învăţământul superior-se va
realiza pe baza unei probe ce presupune conceperea, elaborarea şi susţinerea în faţa comisiei şi a
formaţiunii de lucru a unei prelegeri tematice în concordanţă cu disciplinele din planul de
învăţământ aferente poziţiei postului vacant. Tema pentru această probă se stabileşte de comisie şi
se comunică tuturor candidaţilor cu 48 de ore înainte de susţinerea acesteia prin afişare la panoul
departamentului şi/ sau pe pagina web a facultăţii. Punctajul maxim este de 30 de puncte,
punctajul minim admis de 20 puncte
B.2.

Evaluarea

competenţelor

şi

abilitaţilor

didactice

conforme

specificului

facultăţii/programelor didactice ale facultăţii - se va realiza pe baza unei probe ce presupune
conceperea, elaborarea şi prezentarea în faţa comisiei a unui modul de aplicaţie
practică/practică de specialitate cu traseu/locaţie specificată/prestabilită. Tema pentru aceasta
probă se stabileşte de către comisie şi se comunică tuturor candidaţilor cu 48 de ore înainte de
susţinerea acesteia prin afişare la panoul departamentului şi/ sau pe pagina web a facultăţii.
Punctajul maxim este de 20 de puncte, punctajul minim admis de 10 puncte.
Comisia va întocmi după susţinerea ultimei probe, un raport general asupra desfăşurării
concursului, cu concluzii şi recomandarea candidatului care a obţinut cel mai mare punctaj
cumulat (A+B1+B2). Câştigătorul va fi stabilit prin vot secret al membrilor comisiei.
Candidatul care nu a obtinut punctajul minim cumulat de cel putin 80 puncte nu poate fi declarat
admis. Deasemena, nu poate fi declarat admis candidatul care nu a obtinut punctajul minim la
oricare din probele de evaluare (A, B1, B2) .

Art. 13. Evaluarea competenţelor profesionale ale candidaţilor pentru postul de:
PROFESOR UNIVERSITAR se va realiza pe baza:
A. dosar de concurs întocmit conform Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea
posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior. În dosarul de concurs
se vor regăsi documente justificative/ilustrative (lucrările în original sau copie, după caz pe
CD, atestate, adeverinţe pentru participarea la diferite activităţi) care să ateste îndeplinirea
standardelor minimale impuse. Pe baza acestor documente comisia va evalua calitatea
activitatii stiintifice si relevanta activitatilor care reflecta prestigiul profesional. Punctajul
maxim este de 40 de puncte iar punctajul minim admis este de 35 puncte (pentru criteriul 3,

anexa 1 - standarde minimale) si respectiv maxim 10 puncte, minim admis 5 puncte (pentru
criteriul 4, anexa 1-standarde minimale)
B.

probe de concurs.

B.1. Evaluarea competenţelor /abilităţilor didactice şi ştiinţifice fundamentale în domeniul
managementului strategic al calităţii procesului de predare învăţare în învăţământul superior se va
realiza pe baza unei probe ce presupune conceperea, elaborarea şi susţinerea în faţa comisiei şi a
formaţiunii de lucru a unei prelegeri tematice (curs) în concordanţă cu disciplinele din planul de
învăţământ aferente poziţiei postului vacant. Tema pentru această probă se stabileşte de către
comisie şi se comunică tuturor candidaţilor cu 48 de ore înainte de susţinerea acesteia prin afişare
la panoul departamentului şi/ sau pe pagina web a facultăţii. Punctajul maxim este de 30 de
puncte, punctajul minim admis de 20 puncte
B.2.

Evaluarea

competenţelor

şi

abilitaţilor

didactice

conforme

specificului

facultăţii/programelor didactice ale facultăţii - se va realiza pe baza unei probe ce presupune
conceperea, elaborarea şi prezentarea în faţa comisiei a unui modul de aplicaţie
practică/practică de specialitate cu traseu/locaţie specificată/prestabilită. Tema pentru această
probă se stabileşte de către comisie şi se comunică tuturor candidaţilor cu 48 de ore înainte de
susţinerea acesteia prin afişare la panoul departamentului şi/ sau pe pagina web a facultăţii.
Punctajul maxim este de 20 de puncte, punctajul minim admis de 10 puncte
Comisia va întocmi după susţinerea ultimei probe, un raport general asupra desfăşurării
concursului, cu concluzii şi recomandarea candidatului care a obţinut cel mai mare punctaj
cumulat (A+B1+B2). Câştigătorul va fi stabilit prin vot secret al membrilor comisiei.
Candidatul care nu a obtinut punctajul minim cumulat de cel putin 80 puncte nu poate fi declarat
admis. Deasemena, nu poate fi declarat admis candidatul care nu a obtinut punctajul minim la
oricare din probele de evaluare (A,B1, B2) .
Art. 14. Punctajul pe probe de evaluare se stabileşte ca medie aritmetică a punctajelor acordate
de fiecare membru al comisiei/ per proba
Art. 15. Punctajul total general pentru fiecare candidat se stabileşte ca medie aritmetică a
punctajelor acordate de membrii comisiei.
Art. 16. Anexa 1 face parte integrantă a prezentului regulament.

Anexa 1
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE GEOGRAFIE

STANDARDE MINIMALE PENTRU INSCRIEREA LA CONCURSUL PENTRU
OCUPAREA FUNCTIILOR DIDACTICE
DOMENIILE: GEOGRAFIE ŞI ŞTIINŢA MEDIULUI
ASISTENT PE DURATĂ DETERMINATĂ
1.

Deţinerea adeverinţei de doctorand eliberată de Şcoala doctorală

2.

Absolvirea modulului psihopedagogic nivel 2.

3.

Activitate ştiinţifică atestată de:

3.1.
Participarea efectivă (in calitate de prezentator) la cel puţin 2 simpozioane ştiinţifice
studenţeşti
3.2.
Publicarea a cel puţin 1 articol într-o revistă naţională/ internaţională de specialitate

Candidatul va depune o declaraţie pe propria răspundere de îndeplinire a standardelor minimale pentru
înscrierea la concurs în vederea ocupării postului de asistent universitar şi va include în dosarul de
concurs documentele doveditoare.

STANDARDE MINIMALE PENTRU INSCRIEREA LA CONCURSUL PENTRU
OCUPAREA FUNCTIILOR DIDACTICE
DOMENIILE: GEOGRAFIE ŞI ŞTIINŢA MEDIULUI
ASISTENT PE DURATĂ NEDETERMINATĂ
1. Deţinerea diplomei de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului.
2. Absolvirea modulului psihopedagogic nivel 2.
3. Activitate ştiinţifică atestată de:
3.1. Lucrări in domeniul postului, publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională: 4
lucrări în reviste de specialitate indexate BDI (acceptate CNADTCU*), din care cel puţin una în calitate
de prim/unic autor.
3.2. Lucrări ştiinţifice in domeniul postului, publicate în reviste naţionale/internaţionale cu referenţi:
minimum 2, din care cel puţin 1 în calitate de prim/unic autor.
3.3.
Participarea efectivă (in calitate de prezentator) la cel puţin 2 conferinţe, din care una
internaţională, sub egida UIG sau a unor asociaţii naţionale/internaţionale de profil.
3.4.
Membru in echipe de cercetare în cadrul unor proiecte/programe/contracte
naţionale/internaţionale, cu menţionarea activităţii desfăşurate/rolului concret în echipă (cel puţin un
proiect).

Candidatul va depune o declaraţie pe propria răspundere de îndeplinire a standardelor minimale pentru
înscrierea la concurs în vederea ocupării postului de asistent universitar şi va include în dosarul de
concurs documentele doveditoare.
*Bazele de date menţionate în Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4204/ 15
Iulie 2013, anexa 1, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 18 iulie 2013.

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
FACULTATEA DE GEOGRAFIE

STANDARDE MINIMALE PENTRU INSCRIEREA LA CONCURSUL
PENTRU OCUPAREA FUNCTIILOR DIDACTICE
DOMENIILE : GEOGRAFIE ŞI ŞTIINŢA MEDIULUI
LECTOR/ŞEF DE LUCRARI
1.Deţinerea diplomei de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului.
2.Activitate ştiinţifică atestată de:
2.1. Lucrări in domeniul postului, publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională:
minimum 2 lucrări în reviste cotate ISI şi minimum 2 în reviste indexate BDI (acceptate CNADTCU*), din
care cel puţin 2 lucrări in calitate de unic/prim autor;
2.2.Teza de doctorat publicată (în cel puţin 50 de exemplare) la edituri recunoscute la nivel
naţional/internaţional;
2.3.Lucrări in domeniul postului, publicate în alte reviste naţionale/internaţionale cu referenţi (în
afara celor de la pct. 3.1.): minimum 4, din care cel puţin 2 în calitate de prim/unic autor;
2.4.
Participarea efectivă (in calitate de prezentator) la cel puţin 4 conferinţe (din care minimum 2
internaţionale), sub egida UIG sau a unor asociaţii naţionale/internaţionale de profil;
2.5. Director de grant/membru în echipe de cercetare în cadrul unor proiecte / programe/ contracte
naţionale/internaţionale, cu menţionarea activităţii desfăşurate/rolului concret în echipă (cel puţin 2
proiecte membru sau 1 proiect director).

Candidatul va depune o declaraţie pe propria răspundere de îndeplinire a standardelor minimale pentru
înscrierea la concurs în vederea ocupării postului de lector universitar şi va include în dosarul de
concurs documentele doveditoare.
*Bazele de date menţionate în Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4204/ 15
Iulie 2013, anexa 1, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 18 iulie 2013.

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
FACULTATEA DE GEOGRAFIE

STANDARDE MINIMALE PENTRU INSCRIEREA LA CONCURSUL
PENTRU OCUPAREA FUNCTIILOR DIDACTICE
DOMENIILE : GEOGRAFIE ŞI ŞTIINŢA MEDIULUI
CONFERENTIAR UNIVERSITAR
1. Deţinerea diplomei de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului.
2. Realizarea punctajului minim corespunzator postului, conform standardelor CNADTCU*:
26,5 puncte.
3. Activitate ştiinţifică atestată de :
3.1. Teza de doctorat publicată (în cel puţin 50 de exemplare) la edituri recunoscute la nivel
naţional/internaţional.
3.2. Lucrări in domeniul postului, publicate în reviste naţionale/internaţionale cu
referenţi - indexate în BDI (acceptate CNADTCU*): cel putin 10 lucrări pe domeniul
postului, din care minim 3 ca unic/prim autor.
3.3. Cel puţin un studiu extins de specialitate (volum)/ curs de unic autor sau autor
principal (în afara tezei de doctorat) care să poată constitui suport de curs pentru una
disciplinele de concurs.
3.4. Alte publicaţii in domeniul postului: cărţi, capitole în cărţi (în edituri recunoscute),
lucrări publicate (in extenso) în volume ale unor conferinţe naţionale/internaţionale cu
ISSN/ISBN (minim 5).
3.5. Participarea efectivă (in calitate de prezentator) la cel putin 6 conferinţe (din care
minimum 3 internaţionale), sub egida UIG sau a unor asociaţii naţionale/internaţionale de
profil.
3.6. Director de grant/membru în echipe de cercetare în cadrul unor proiecte/programe/
contracte naţionale/internaţionale (cu menţionarea activităţii desfăşurate/rolului concret în
echipă) - minimum 3 proiecte (condiţie obligatorie).
4. Prestigiu profesional
Reflectat de diferite activităţi/funcţii relevante pentru post: membru în comisii de
evaluare/consultanţă, lector vizitator, moderator la conferinţe naţionale/internaţionale, apariţii în
presă/media pe probleme de specialitate; membru în comitet ştiinţific/organizatoric de
manifestări ştiinţifice naţionale/ internaţionale; membru în colective editoriale; membru în
comitet conducere al unor organizaţii naţionale/internaţionale, premii şi distincţii, etc. (minim 5
activităţi indiferent de categorie).
Notă: Criteriile 1, 2 sunt eliminatorii. Celelalte criterii şi subcriterii sunt obligatorii şi trebuie îndeplinite
cumulativ.
Candidatul va depune o declaraţie pe propria răspundere de îndeplinire a standardelor minimale pentru înscrierea
la concurs în vederea ocupării postului de conferentiar universitar şi va include în dosarul de concurs documentele
doveditoare.

*Standarde şi Bazele de date menţionate în Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului
nr. 4204/ 15 Iulie 2013, anexa 1, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 18 iulie
2013.

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
FACULTATEA DE GEOGRAFIE
STANDARDE MINIMALE PENTRU INSCRIEREA LA CONCURSUL PENTRU
OCUPAREA FUNCTIILOR DIDACTICE
DOMENIILE: GEOGRAFIE ŞI ŞTIINŢA MEDIULUI
PROFESOR UNIVERSITAR
1.
2.

Deţinerea diplomei de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului.

Realizarea punctajului minim corespunzator postului, conform standardelor CNADTCU*:
61,5 puncte.
3.
Activitate ştiinţifică atestată de:
3.1. Teza de doctorat publicată (în cel puţin 50 de exemplare) la edituri recunoscute la nivel
naţional/internaţional.
3.2. Lucrări in domeniul postului, publicate în reviste naţionale/internaţionale cu referenţi, indexate
în BDI (acceptate CNADTCU*): cel putin 15 lucrări pe domeniul postului, din care minim 5 ca unic/prim
autor.
3.3. Cel puţin un studiu extins de specialitate (volum)/curs de unic autor sau autor principal (în afara
tezei de doctorat) care să poată constitui suport de curs pentru una disciplinele de concurs.
3.4. Alte publicaţii in domeniul postului: cărţi, capitole în cărţi (în edituri recunoscute), lucrări
publicate (in extenso) în volume ale unor conferinţe naţionale/internaţionale (cu ISSN/ISBN) (minim
6).
3.5. Participarea efectivă (in calitate de prezentator) la cel putin 10 conferinţe (din care minimum 5
internaţionale), sub egida UIG sau a unor asociaţii naţionale/internaţionale de profil.
3.6. Director de grant/membru în echipe de cercetare pentru realizarea de proiecte/programe
naţionale/internaţionale (cu menţionarea activităţii desfăşurate/rolului concret în echipă) - condiţie
obligatorie. Minimum 4 proiecte, din care cel puţin 1 în calitate de director.
4. Prestigiu profesional
Reflectat de diferite activităţi/funcţii relevante pentru post: membru în comisii de evaluare/consultanţă,
lector vizitator, moderator la conferinţe naţionale/internaţionale, apariţii în presă/media pe probleme de
specialitate ; membru în comitet ştiinţific/organizatoric de manifestări ştiinţifice naţionale/ internaţionale;
membru în colective editoriale; membru în comitet conducere al unor organizaţii naţionale/internaţionale,
premii şi distincţii, etc.(minim 10 activităţi indiferent de categorie).
Notă: Criteriile 1, 2 sunt eliminatorii. Celelalte criterii si subcriterii sunt obligatorii şi
îndeplinite cumulativ.

trebuie

Candidatul va depune o declaraţie pe propria răspundere de îndeplinire a standardelor minimale pentru
înscrierea la concurs în vederea ocupării postului de profesor universitar şi va include în dosarul de
concurs documentele doveditoare.
* *Standarde şi Bazele de date menţionate în Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului nr. 4204/ 15 Iulie 2013, anexa 1, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din
18 iulie 2013.

