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Consiliul ştiinţific al Universităţii Babeş-Bolyai

Nr. 10/05.04.2013

Consiliul ştiinţific al UBB propune ca prelungirea activităţii colegilor care au împlinit vârsta de pensionare
să fie condiţionată suplimentar, de îndeplinirea uneia (oricăreia) dintre condiţiile 1-13 de mai jos, alături
de obligativitatea de îndeplini criteriile CNATDCU de profesor universitar valabile la data depunerii
cererii pentru domeniul pe care îşi desfăşoară activitatea, de a avea dreptul de conducere de doctorat şi
calitatea de profesor universitar.
I.

Personalitate marcantă a UBB

1. Membru al Academiei Române
2. Membru al unei Academii naţionale străine
3. Doctor Honoris Causa al unei universităţi indexate între primele din lume într-unul dintre
sistemele majore de clasificare internaţională (primele 400 în Times Higher Education, primele
500 în Shanghai, primele 600 în QS World University Rankings)
4. Deţinător al unui premiu internaţional major (Fields, Wolf, Herder şi echivalente)
5. Autor sau co-autor al unei lucrări Nature/Science în ultimii 5 ani
II. Activitate ştiinţifică relevantă în ultimii ani
6. Autor a trei patente în ultimii cinci ani
7. Director de grant de cercetare în derulare pe perioada pentru care se preconizează prelungirea,
sau responsabil pentru alte forme de finanţare a bugetului Universităţii (contracte de
consultanţă, tehnologii, producţie pilot) care să depăşească echivalentul a 50 000 EUR per an şi
să fie operaţionale pe perioada pentru care se solicită prelungirea.
8. Două volume apărute la edituri categoria maximă per domeniu (cf. CNCS) în ultimii cinci ani
(monografii, tratate, alte lucrări decât cele cu caracter didactic)
9. Un volum apărut într-o editură de prestigiu dinstrăinătate, conform definiţiilor acceptate de
Senatul UBB (Hotărârea 404/2012 şi anexele – dar excluzând editurile specializate în publicarea
contra cost, sau în publicarea tezelor de doctorat şi masterat), publicat în ultimii cinci ani
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10. Pentru Ştiinţe exacte, inginereşti şi biomedicale, un număr de 15 de lucrări indexate ThomsonReuters sau de capitole în volume la edituri din categoria celor de mai sus (cele două categorii se
consideră aici echivalente), în ultimii 5 ani; pentru Ştiinţe economice şi socio-umane numărul va
fi 5
11. Indice Hirsch de cel puţin 20 (ştiinţe exacte, inginereşti şi biomedicale), respectiv 8 (Ştiinţe
economice şi socio-umane)
III. Activitate didactică
12. Acolo unde Departamentul fundamentează clar o situaţie excepţională (de exemplu, punerea în
pericol a unei acreditări a unei secţii), se va prelungi angajarea cu maximum doi ani (o singură
dată, fără a fi posibilă repetarea procedurii pentru încă doi ani); dispoziţia aceasta este
tranzitorie va fi în funcţiune timp de trei ani de la adoptarea prezentei hotărâri.
13. Cursuri de cel puţin un semestru predate în ultimii cinci ani la universităţi din străinătate aflate
printre primele din lume într-unul dintre sistemele majore de clasificare internaţională (primele
400 în Times Higher Education, primele 500 în Shanghai, primele 600 în QS World University
Rankings), sau calitatea de profesor asociat la astfel de instituţii

