
  
 

                                                                                     

Set de indicatori pentru evaluarea calității profesionale 

a candidaților/aplicațiilor la poziția de cercetător/cadru didactic în UBB 
 

Evaluarea candidaților la poziția de cercetător/cadru didactic în Universitatea Babeș-Bolyai 

va viza următoarele categorii de indicatori: 

1. Indicatori de performanță științifică   

1.1.  Indicatori calitativi 

 Publicații în domeniul științific:  

- Articole în reviste internaționale sau naționale indexate în baze de date internaţionale 

(Clarivate/Web of Science, Scopus sau ERIH PLUS);  

- Volume publicate la edituri internaționale recunoscute; Volume publicate la edituri 

naționale recunoscute, cu minimum 10 indexări WorldCat;  

- Volume colective coordonate, publicate la edituri internaționale recunoscute; 

Volume colective coordonate la edituri naționale recunoscute, cu minimum 10 indexări 

WorldCat; 

- Capitole în: Volume colective coordonate publicate la edituri internaționale 

recunoscute; Volume colective coordonate la edituri naționale recunoscute, cu minimum 10 

indexări WorldCat; 

- Editor de volume la edituri acreditate internațional sau național, cu minimum 10 

indexări WorldCat; 

- Traduceri de opere cu caracter științific şi ediţii critice de opere fundamentale în 

domeniul de aplicaţie la edituri acreditate internațional sau național, cu minimum 10 

indexări WorldCat; 

- Patente și brevete de invenție ca rezultat al activității de cercetare individuală a 

aplicantului sau ca ca rezultat al activității de cercetare a echipei din care face parte 

aplicantul; Echivalentul patentelor și al brevetelor în domeniile socio-umane (număr WoS);  



  
 

                                                                                     

- Coordonare/Editare de numere speciale în publicații științifice Clarivate-Web of 

Science/Scopus/ERIH PLUS. 

 Proiecte de cercetare:  

- Director al unui proiect de cercetare finanțat de: organizații de prestigiu internațional 

(Comisia Europeană, Banca Mondială, OSCE, universități internaționale); organizații de 

prestigiu național (Guvern, Ministerul Cercetării, UEFISCDI, CNFIS, entități private cu 

componentă de cercetare);  

- Membru al unui proiect de cercetare finanțat de: organizații de prestigiu internațional 

(Comisia Europeană, Banca Mondială, OSCE, universități internaționale); organizații de 

prestigiu național (Guvern, Ministerul Cercetării, UEFISCDI, CNFIS, entități private cu 

componentă de cercetare);  

 Mobilități internaționale: 

- Stagii/Vizite de cercetare în universități, centre, institute, entități private de prestigiu 

internațional;  

- Conferințe invitate/keynote speaker/plenary speaker în instituții de cercetare sau 

universități prestigioase sau la conferinţe ştiinţifice internaţionale; 

- Participări cu lucrări la conferințe ştiinţifice sau workshop-uri exploratorii 

internaționale; 

 

1.2. Indicatori cantitativi  

 Indici de impact științific: 

- valoarea indicelui Hirsch (Web of Science; Scopus; Google Scholar); 

-  valoarea indicelui i10. 

 Număr de citări/indexări:  

- în reviste indexate Clarivate/ Web of Science; 

- în reviste indexate Scopus; 

- în baza de date Google Scholar; 

- indexări în baza de date WorldCat (pentru volume). 

 



  
 

                                                                                     

2. Indicatori de experiență profesională 

 Experiența în activitatea de cercetare: 

- Poziții de cercetare pe perioadă determinată/nedeterminată în universități/institute 

naționale și internaționale; 

- Poziții de management în domeniul cercetării în universități/ institute naționale și 

internaționale; 

- Coordonarea și managementul unor parteneriate sau rețele de cercetare la nivel 

international; 

- Membru în proiecte de cercetare ştiinţifică la nivel naţional sau international; 

- Poziții de editor/redactor al unor publicații științifice indexate Clarivate/Web of Science, 

Scopus; ERIH PLUS; 

- Calitatatea de peer-reviewer al unor publicații indexate Clarivate-Web of 

Science/Scopus/ERIH PLUS sau al unor volume publicate la edituri recunoscute 

internațional); 

- Coordonator/membru în centre de cercetare acreditate (local, național sau internațional);  

- Experiența ca cercetător independent cu afiliere temporară în funcție de granturile de 

cercetare atrase;  

- Expertiza și eficiența în atragerea granturilor de cercetare din surse de finanțare publice 

sau private;  

- Coordonare de teze de doctorat, proiecte postdoctorale sau cercetări de echipă; 

- Organizare de conferințe, evenimente academice sau workshop-uri internaționale;  

- Activitate de voluntariat în interesul cercetării; 

3. Indicatori de prestigiu  

- Invitarea în cadrul unor comisii internaționale de elaborare a unor strategii trans-sectoriale 

cu impact regional sau global (organisme cu misiuni diplomatice și de dezvoltare); 

- Distincții oferite de universități, instituții de cercetare sau entități private cu profil de 

cercetare de prestigiu național și international; 

- Poziții de evaluator științific în cadrul unor programe internaționale/naționale (expert 

evaluator în competiții de granturi internaționale/naționale; membru în comisii de ocupare a 



  
 

                                                                                     

unor posturi de cercetare în instituții internaționale/naționale; membru în comisii de evaluare 

a unor  teze de doctorat la nivel naţional şi internaţional). 

 

4. Indicatori privind relația cu societatea și mediul economic 

- Expertiză în elaborarea de politici publice, legislație în diverse domenii care se bazează pe 

munca de cercetare; 

- Inovații științifice, tehnologice, economice, industriale și artistice implementate la nivel 

social  

- Transfer de cunoaștere prin servicii și produse; 

- Consultanță în domeniul cercetării fundamentale în beneficiul cercetării aplicative, sportive 

sau artistice; 

- Activități de popularizare a științei sau a activităților de cercetare în diverse medii sociale, 

culturale, mass-media, social media. 

 

Note importante. 1) Având în vedere faptul că Universitatea Babeş-Bolyai are în structura 

ei o importantă componentă vocaţională [artistică (Facultatea de Litere, Facultatea de Teatru 

şi Film), şi, respectiv, sportivă (Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport)], pentru aceste 

domenii, la nivelul universităţii s-au considerat indicatori specifici de tipul: creaţii artistice şi 

literare, performanţe sportive individuale şi de echipă, participări la evenimente artistice sau 

sportive, etc. 

2) Indicatorii de mai sus nu se substituie ci complementează standardele minimale 

CNATDCU şi cele specifice ale UBB, pentru concursurile pe posturi didactice şi de 

cercetare.  
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