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Consiliul ştiinţific al Universităţii Babeş-Bolyai

Nr. 1/31.01.2013
Punct de vedere asupra criteriilor privind standardele necesare pentru conferirea titlurilor didactice şi de
cercetare în Universitatea Babeş-Bolyai
Luând act de starea de fapt potrivit căreia, prin eforturile generaţiilor trecute şi prezente de cadre
didactice, cercetători şi studenţi, Universitatea Babeş-Bolyai este de multă vreme una dintre universităţile de elită
ale României, şi una dintre cele mai vizibile universităţi româneşti la nivel internaţional, Consiliul Ştiinţific al UBB
este de părere că angajările pe poziţii didactice şi de cercetare în UBB nu trebuie să fie limitate doar de criterii
„minimale”, oricare ar fi acestea. În opinia noastră UBB trebuie să tindă spre excelenţă, şi nu spre „nota de
trecere”.
În condiţiile în care numeroase variante de clasificare şi evaluare a universităţilor pun un accent puternic
pe componenta ştiinţifică, este opinia Consiliului că în cadrul concursurilor pentru angajare pe posturi didactice şi
ştiinţifice comisiile care examinează candidaţii ar trebui să impună un set de criterii de performanţă net
superioare celor oficial „minimale” şi „obligatorii”. Dosarele candidaţilor sunt examinate separat de personalul
administrativ pentru a verifica îndeplinirea criteriilor legale (inclusiv cele legate de standardele minimale ale
CNATDCU); rolul comisiei de examen formată din specialişti în domeniu ar fi subminat semnificativ dacă ea s-ar
mărgini la a verifica dacă dosarele îndeplinesc criteriile minimale (ale CNATDCU sau altele). Nu este „datoria” UBB
să angajeze pe oricine „are nota de trecere”, ci este repsonsabilitatea UBB să caute excelenţa. De aceea, facem
apel la comisiile de concurs să selecteze dintre criteriile CNATDCU acele aspecte care ţin de activitatea ştiinţifică,
cu accent pe cele legate de vizibilitatea în fluxul principal de informaţie la nivel internaţional, şi, ca o regulă
generală, să nu considere acceptabile pentru ocuparea postului decât acele dosare care, în ansamblu, îndeplinesc
mai mult cu un anumit procent decât cerinţele minimale CNATDCU pentru domeniul respectiv; valoarea
procentului este normal să difere de la domeniu la domeniu, şi o vedem aplicată net asupra sumei punctajului per
ansamblul capitolelelor legate de cercetarea ştiinţifică. Concepem această cerere ca fiind flexibilă: nu dorim să
vedem candidaţi respinşi din cauză că au scris doar 1000 de pagini în cărţile lor faţă o eventuală ţintă de 1001
pagini, sau din cauză că anul acesta factorul de impact al unei publicaţii a lor este cu 0,01 mai mic decât
„standardul” sau decât ceea ce aduce contracandidatul.
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