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FIŞA DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs pentru postul de 
abilitare/profesor universitar 

 
 

Candidat: Virginás Andrea-Adriana / Data naşterii: 7 iulie 1976. 

Funcţia actuală: conferențiar universitar, Data numirii în funcţia actuală: septembrie 2015,  

Instituţia: Departamentul de Media, Facultatea de Științe și Arte, Universitatea Sapientia 

 
1. Studiile universitare 

Nr. 
crt. 

Instituţia de învăţământ 
superior şi facultatea 

absolvită 
Domeniul Perioada Titlul acordat 

1. Universitatea Babes-
Bolyai, Facultatea de 
Litere 

Limba și literatură 
maghiară / Limba și 
literatura engleză 

1996-2000 Licențiat în Filologie 
(2001) 

 Universitatea Babes-
Bolyai, Facultatea de 
Litere 

Strategii de canonizare a 
valorilor literare (teorie 
literară) 

2000-2001 Studii 
aprofundate/Masterat în 
Canonizarea valorilor 
literare (2002) 

 Universitatea Central 
Europeană, Departamentul 
de Gender Studies 

Studii de gen 2001-2002 Masterat în Studii de 
Gen (2002) 

 
2. Studiile de doctorat 
Nr. 
crt. 

Instituţia organizatoare de 
doctorat 

Domeniul Perioada 
Titlul ştiinţific acordat 

 
1 Universitatea din 

Debrecen, Facultatea de 
Litere, Institutul Anglo-
American 

Științe umanistice și ale 
literaturii 

2001-2008 Doctor în 
Filologie/Studii Literare 
și Culturale (2009) 

 
3. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni) 
Nr. 
crt. 

Ţara / Unitatea Domeniul / Specializarea Perioada Tipul de bursă 

     
 
 
 
4. Grade didactice/profesionale anterioare 
Nr. 
crt. 

Instituția Domeniul Perioada 

Titlul/postul didactic 
sau 

gradul/postul 
profesional 

1. Universitatea Creștină 
Partium, Facultatea de 
Litere 

Departamentul de Limbă și 
Literatură Engleză 

2005-2006 Asistent universitar, drd. 

 Universitatea Sapientia, 
Facultatea de Științe și 
Arte 

Departamentul de Media 2006-2008 Asistent universitar, drd. 

 Universitatea Sapientia, 
Facultatea de Științe și 
Arte 

Departamentul de Media 2008-2015 Lector universitar, dr. 
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5. Gradul de îndeplinire a indicatorilor 1 
Criteriu  Indicator minim Realizat 
DID (Activitate didactică și profesională) 120 531,25 
CSCA (Creația științifică și creația 
artistică) 

120 1401,25 

RIA (Recunoașterea și impactul activității) 120 963 
TOTAL puncte 400 2895,5 
Standarde specifice OM 6129/2016 
CNATDCU 

2 manuale/volume de autor 
unic în domeniul de 

specialitate/interdisciplinar, 
la edituri acreditate CNCS 

sau recunoscute 
internaţional 

Îndeplinit2 

Standarde specifice UBB, Facultatea de 
Teatru și Film, Hotărâre nr. 
9789/11.06.2018 al Senatului UBB 

Criteriu cercetare științifică: 7 
articole de autor unic BDI sau 

studii în volume colective 
publicate la edituri 

recunoscute CNCS sau cu 
minim 20 indexări WorldCat 

Îndeplinit3 

Standarde specifice UBB, Facultatea de 
Teatru și Film, Hotărâre nr. 
9789/11.06.2018 al Senatului UBB 

Candidatul trebuie să fi fost 
director al unui grant de 

cercetare, finanțat din fonduri 
destinate cercetării științifice, 

în urma unei competiții 
specifice 

Îndeplinit4 

          Candidat, 
 
        …………………………………. 

 
1 În conformitate cu  
a. Standardele minimale stabilite în  Anexe din 20 decembrie 2016 la la Ordinul ministrului educaţiei 
naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi 
obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-
dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare din 20.12.2016, Emitent: Ministerul 
Educației Naționale și Cercetării Științifice, publicată în Monitorul Oficial nr. 123 bis din 15 februarie 2017, 
data intrării în vigoare 15.02.2017. 
b. Standarde specifice UBB, Facultatea de Teatru și Film, Hotărâre nr. 9789/11.06.2018 al Senatului UBB. 
2 2 manuale universitare de autor unic în domeniul de specialitate/interdisciplinar la edituri acreditate CNCSIS 
(vezi 1.1.), 2 volume de autor unic în domeniul de specialitate/interdisciplinar la edituri acreditate CNCSIS 
(vezi 2.1), 2 volume de autor unic în domeniul de specialitate/interdisciplinar la edituri recunoscute 
internațional (vezi 2.1). 
3  4 articole de autor unic BDI: Web of Science (vezi 2.6),  24 articole de autor unic BDI relevante ptr. domeniu 
(vezi 2.6), 5 studii în volume colective publicate la edituri cu minim 20 indexări WorldCat (vezi 2.6), 7 studii în 
volume colective publicate la edituri recunoscute CNCS (vezi 2.6) 
4 7 granturi individuale și un grant de cercetare în grupă pe plan internațional în calitate de director (vezi 2.4), 1 
grant individual de cercetare pe plan național, în calitate de director (vezi 2.4.), 1 grant de cercetare în grupă pe 
plan național în calitate de director (vezi 2.4.). 


