UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI, FACULTATEA DE FILOSOFIE
DEPARTAMENTUL/CATEDRA……………………………………………………………...
Postul de CONFERENŢIAR UNIVERSITAR, poziţia ………………………………………………

FIŞĂ DE VERIFICARE
pentru îndeplinirea standardelor minimale
Candidat/ă …………………………………………………………………….

Indicator Denumirea indicatorului

1.1.

Punctajul şi
elementul
pentru care se
acordă

Monografie de autor pe o 30/n
temă importantă a filosofiei
sau lucrare de sinteză în care pe publicaţie
se prezintă situaţia actuală a
unei discipline filosofice ori
comentariu critic/analitic la
opere filosofice fundamentale
– publicate la edituri cu
prestigiu internaţional sau
naţional
(recunoscute/clasificate)

Criteriul Denumirea criteriului

C1

Numărul cărţilor prevăzute
la indicatorul 1.1.

Standardul pentru
conferenţiar
universitar, cercetător
ştiinţific gradul 2

DA/NU

≥1

DA

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Manual sau tratat pe teme din 30/n
domeniul de specialitate al
pe publicaţie
candidatei/candidatului

C2

Suma punctajului pentru ≥ 50
indicatorii 1.1- 1.3

Traducerea şi editarea 20/n
critică a unei opere
pe publicaţie
fundamentale a filosofiei
universale sau o antologie
ori editarea unui volum
colectiv de specialitate
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, Studii culturale
etc.), ori studiu publicat în
volume apărute la edituri cu
prestigiu internaţional sau
articol
publicat
într-o
enciclopedie
ori
într-un
dicţionar de specialitate, la
edituri
cu
prestigiu
internaţional
Studiu publicat în reviste de
specialitate
(recunoscute/clasificate
CNCS) ori studiu publicat în
volume colective apărute la
edituri cu prestigiu naţional
(recunoscute/clasificate
CNCS) ori articol publicat
într-o enciclopedie sau într-un
dicţionar apărute la edituri cu

15/n
pe publicaţie

DA

DA

C3

Suma punctajului pentru ≥ 60
indicatorii 1.4. şi 1.5.

DA

10/n
pe publicaţie

DA

1.6.

1.7.

prestigiu
naţional
(recunoscute/clasificate
CNCS)
Comunicare la conferinţă
internaţională
(simpozion,
workshop etc) cu comitet de
selecţie
Comunicare la conferinţă
organizată de un centru de
cercetare sau de o societate
academică din România

DA
15/n

C4

pe comunicare

Suma punctajului pentru ≥ 30
DA

indicatorii 1.6. şi 1.7.

10/n
DA

pe comunicare

Declar pe proprie răspundere că îndeplinesc standardele minimale ale Universităţii din Bucureşti.
Data: 26.06.2014

Candidat: Vacariu

Note :
1. Standardele minimale trebuie îndeplinite cumulativ.
2. n reprezintă numărul de autori ai unei publicaţii la care candidatul este autor sau coautor, respectiv numărul de traducători/editori ai
unei publicaţii la care candidatul este traducător/editor.
3. O publicaţie se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatului.
4. Pentru Filosofie, bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele:

ISI Web of Knowledge
ERIH
Scopus
EBSCO
JSTOR
ProQuest
ProjectMuse

www.webofknowledge.com
http://www.esf.ori
www.scopus.com
www.ebscohost.com
www.jstor.orj
www.proquest.com
http://muse.jhu.edu

