Fişa de verificare
a îndeplinirii standardelor UBB
Conform Regulamentului Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca privind susținerea
publică a tezelor de abilitare și cooptarea conducătorilor de doctorat, Art. 3., pentru a
obține calitatea de conducător de doctorat in UBB și pentru a deveni membru al unei
școli doctorale, solicitantul trebuie:
a) să îndeplinească standardele științifice stabilite de CNATDCU pentru acordarea titlului
de profesor universitar/CS I, aprobate prin Ordin al Ministrului (conform Art. 300 alin. 5
din Legea Educației Naționale 1/2011 cu modificările și completările ulterioare);
b) să îndeplinească cel puțin standardele minimale stabilite de Senatul UBB pentru
ocuparea postului de profesor universitar, respectiv exigențele școlilor doctorale din
cadrul UBB; ca standarde proprii ale UBB, candidații trebuie să depășească, per
ansamblu, cu cel puțin 25%, standardele minimale CNATDCU referitoare strict la
activitatea de cercetare, în vigoare la data de 31 decembrie 2014.
Pentru Filosofie, bazele de date internaționale recunoscute sunt următoarele:
ISI Web of Knowledge
ERIH (ERIH PLUS)
Scopus
EBSCO
JSTOR
ProQuest
ProjectMuse

:www.webofknowledge.com
:https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus
:www.scopus.com
:www.ebscohost.com
: www.jstor.org
:www.porquest.com
:http://muse.jhu.edu/

Se acordă următoarele punctaje:
Indicatorul

Denumirea indicatorului

Punctajul

I1

Monografie de autor pe o temă importantă a
filosofiei sau lucrare de sinteză în care se prezintă
situaţia actuală a unei discipline filosofice ori
comentariu critic/analitic la opere filosofice
fundamentale – publicate la edituri cu prestigiu
internaţional sau la edituri clasificate de CNCS în
categoria A ori B
Manual sau tratat pe teme din domeniul de
specialitate al candidatei/candidatului
Traducerea şi editarea critică a unei opere
fundamentale a filosofiei universale sau o
antologie
Studiu publicat în reviste de specialitate indexate
în bazele de date internaţionale recunoscute, din
domeniul filosofiei sau din domeniile apropiate (de
exemplu, Istoria şi filosofia ştiinţei, Antropologie,

30/n

Punctajul
candidatului
2x30 = 60

30/n

6x30 = 180

20/n

0

15/n

14x15 = 210

I2
I3

I4

I5

I6

I7

Studii culturale etc.), ori studiu publicat în volume
apărute la edituri cu prestigiu internaţional sau
articol publicat într-o enciclopedie ori într-un
dicţionar editat în străinătate la edituri cu prestigiu
internaţional
Studiu publicat în reviste de specialitate clasificate
de CNCS în categoria A sau B ori studiu publicat
în volume colective apărute la edituri clasificate de
CNCS în categoria A sau B ori articol publicat
într-o enciclopedie sau într-un dicţionar apărute la
edituri clasificate de CNCS în categoria A ori B
Comunicare
la
conferinţă
internaţională
(simpozion, workshop etc.) cu comitet de selecţie
sau sistem peer review
Comunicare la conferinţă organizată de un centru
de cercetare sau de o societate academică din
România

10/n

4x10 + 5x10 = 90

10/n

6x10 + 2x10/2
=70

5/n

7x5 = 35

Standardul
pentru profesor
universitar
mai mare sau
egal cu 2 (doi)
mai mare sau
egal cu 90
mai mare sau
egal cu 100
mai mare sau
egal cu 40

Punctajul
candidatului

Standardele minimale
Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:
Criteriul

Denumirea criteriului

C1

Numărul cărţilor prevăzute la indicatorul I1

C2

Suma punctajului pentru indicatorii I1 – I3

C3

Suma punctajului pentru indicatorii I4 şi I5

C4

Suma punctajului pentru indicatorii I6 şi I7

2 (doi)
240
300
105

Toate datele referitoare la publicaţiile menţionate sun incluse şi pot fi verificate în Lista
de publicaţii ataşată.
Cu stimă,
conf. univ. dr.
Demeter M. Attila

Cluj-Napoca, 13 mai 2017

