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Criteriulnr. 1:Sădeţinătitlul de doctor înteologieîndisciplina/disciplineleînscriseînpostul didactic 

pentru care candidează. 

 

Standard minim 

cerutpentrudobândireacalităţii de 

profesoruniversitarşi a obţineriiabilitării 

Îndeplinite de candidat 

Sădeţinătitlul de doctor 

înteologieîndisciplina/disciplineleînscriseînpos

tul didactic pentru care candidează 

 

Deţinetitlul de doctor 

înteologieîndisciplina/disciplineleînscriseînpos

tul didactic pentru care candidează 

 

Criteriulnr. 2: Numărul de cărţi. 

Standard minim 

cerutpentrudobândireacalităţii de 

profesoruniversitarşi a obţineriiabilitării 

Îndeplinite de candidat 

4 cărţi de autor, din care:  

- celpuţin 3 să se 

încadrezetematicînpropriulculoar de 

expertizăteologică             (4x15=60p) 

5 cărţi de autor, din care: 

- 4 cărţi de autordupăpublicareatezei 

de doctoratcare se 

încadrezătematicînpropriulculoar de 

expertizăteologică 
( 5x15=75p) 

 

Criteriulnr. 3: Numărul de articole/studiipublicate 

 

Standard minim 

cerutpentrudobândireacalităţii de 

profesoruniversitarşi a obţineriiabilitării 

Îndeplinite de candidat 

18 studii,  din care: 

- 7 să se 

încadrezetematicînpropriulculoar de 

expertizăteologică 
- 3 publicateînreviste de specialitate din 

străinătate 
(15x1+3x3=24p) 

34 studii, din care: 

- 31înrevistede specialitaterecunoscute 

CNCS 
- 3 publicateînreviste de specialitate 

din străinătate 
(31x1+3x3=40p) 

 

 

 



Criteriul nr. 4:Comunicări ştiinţifice publicate în volume colective 

Standard minim cerut pentru dobândirea 

calităţii de professor universitar şi a 

obţinerii abilitării 

Îndeplinite de candidat 

8 comunicări ştiinţifice publicate în volume 

colective, din care: 

- 5 să se încadrezete matic în propriul 

culoar de expertiză teologică 
- 3 prezentate la întruniri internaţionale 

şi publicate în volume colective în 

străinătate 
(5x1+3x3=14p) 

 

25 comunicări ştiinţifice publicate în volume 

colective sau reviste de specialitate, din care: 

- 21 în volume sau reviste de specialitate 

cu ISBN  sau ISSN 
- 4 prezentate la simpozioanele 

internaţionale şi publicate într-o limbă 

străină, organizate în ţară 
(21x1+4x3=33p) 
 

 

Criteriulnr. 5: Prestigiul şi recunoaşterea în comunitatea academic naţională și internațională 

Standard minim cerut pentru dobândirea 

calităţii de professor universitar şi a 

obţinerii abilitării 

 

Îndeplinite de candidat 

 

- visiting professor, membru în comisii 

de dialog teologic, interconfesional şi 

interreligios, membru în comisii 

academice de specialitate, membru în 

colectivele redacţionale ale unor reviste 

de specialitate din străinătate, referent 

ştiinţific al unor edituri de prestigiu, 

premii şi distincţii academic naţionale 

şi internaţionale 
cel puțin 4  

 (4x2=8p) 

8 criterii, din care: 

- pentru 3 are calitate de membru în 

asociații profesionale, 

- 5 premii și distincții 

   (8x2=16p) 

 

 

Total: 

- standard minim: 106 p                                     - îndeplinite de candidat: 164 p 

 

 

Conf.univ.dr. Erdei Miron  Ioan 


