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Anexă
la Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Universității din București

S T A N D A R D E M I N I M A L E D E E VA L U A R E
a) deținerea diplomei de doctor;
b) patru articole/studii publicate în reviste de specialitate şi/sau în volume ale unor
manifestări ştiinţifice naţionale şi/sau capitole de cărţi.

C R I T E R I I D E C A L I TAT E
propuse de Facultatea de Filosofie pentru ocuparea funcției didactice de
lector universitar
Grila de 100 puncte
I. ACTIVITATEA DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ – 60 puncte
1. Candidata/candidatul va susţine o probă practică de verificare a competenţelor sale
didactice care va consta în susţinerea unui curs. Tema cursului va corespunde normei
postului de concurs şi va fi comunicată candidatei/candidatului cu 24 de ore înainte de
concurs – 30 puncte.
2. Candidata/candidatul va susține o prelegere publică de minimum 45 de minute în care
prezintă rezultate profesionale anterioare și planul de dezvoltare a carierei universitare –
15 puncte.
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3. Candidata/candidatul trebuie să probeze calități privind aspectele pedagogice ale actului
de predare/învățare, să prezinte o programă analitică şi un suport de curs pentru una
dintre disciplinele aparţinând postului scos la concurs – 15 puncte.

II. ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ – 40 puncte
1. Candidata/candidatul trebuie să probeze competenţă teoretică şi metodologică
evidenţiată prin publicarea unor studii/articole în reviste de specialitate recunoscute de
comunităţile filosofice (studii/articole cu relevanţă pentru profilul postului scos la concurs),
prin participarea cu comunicări la conferinţe naţionale şi internaţionale organizate de
universităţi sau societăţi academice de prestigiu. Candidata/candidatul va propune
comisiei de evaluare un studiu/articol reprezentativ din lista de lucrări – 20 puncte.
2. Cunoaşterea la un nivel superior a istoriei filosofiei, a principalelor orientări şi
modalităţi ale practicii filosofice actuale reflectate în rezultate de cercetare şi academice
într-un

domeniu

al

filosofiei

care

să

reprezinte

aria

sa

de

specializare.

Candidata/candidatul va propune comisiei de evaluare un studiu/articol reprezentativ din
lista de lucrări – 10 puncte.
3. Să posede capacitatea de a-şi asuma responsabilităţi academice colective, didactice, de
cercetare şi manageriale, să fie dispus să îndrume studenţii, să colaboreze în cadrul unor
centre de cercetare sau al unor grupuri ale unor programe științifice, să elaboreze şi să
participe la proiecte pentru granturi de cercetare. Comisia de evaluare va avea în vedere
C.V.-ul candidatei/candidatului – 10 puncte.

Evaluarea calitativă a concurenţilor se va face pe baza criteriilor formulate în Metodologia de concurs
elaborată de Universitatea din Bucureşti, art. 18(2), literele a-g.
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