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STANDARDELE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE LECTOR UNIVERSITAR 

Candidat Sara Hunziker  

 
Pentru postul de lector universitar/şef de lucrări, punctajul privind îndeplinirea standardelor pentru 

ocuparea postului didactic respectiv se calculează conform punctajelor aferente indicatorilor din tabelul 

de mai jos: 
Activitatea de cercetare 

Publicarea tezei de doctorat: 

Masca – forme şi funcţii culturale (în curs de publicare) 

Punctaj acordat 

- 

Indicatori/criterii de evaluare Punctaj acordat 

Ca director Ca membru 

Granturi/contracte de cercetare internaţionale obţinute prin competiţie - - 

Granturi/contracte de cercetare naţionale obţinute prin competiţie - - 

Contracte cu mediul social şi/sau de afaceri cu valori mai mari decât 10.000 

Euro/contract 

- - 

Contribuţia ştiinţifică 

Indicatori/criterii de evaluare Punctaj acordat1 Punctaj obţinut 

Unic autor/ Coautor Unic autor Coautor 

Articole/studii publicate în reviste de specialitate de 

circulaţie internaţională,  cotate ISI, cu factor de impact 

nenul  

8 8/n - - 

Articole/studii publicate în reviste de specialitate de 

circulaţie internaţională,  indexate ISI, fără factor de 

impact 

7 7/n - - 

Articole/studii publicate în reviste ştiinţifice cu prestigiu 

recunoscut în domeniul postului, sau indexate în baze de 

date internaţionale 

6x4  24  

Articole/studii publicate în volumele unor manifestări 

ştiinţifice internaţionale indexate ISI Proceedings 

3 3/1 -  

Articole/studii publicate în reviste/volume colective 

publicate la edituri cu prestigiu recunoscut în domeniul 

postului 

2x3 2/5 6  

Cărţi de specialitate, monografii, tratate publicate în 

edituri internaţionale  

30 30/n -  

Cărţi de specialitate, monografii, tratate, cursuri 

universitare publicate în edituri naţionale cu prestigiu 

recunoscut în domeniul postului 

15x2 15/11 

15/18 
30 1,36 

0,83 

Capitole de carte/curs universitar publicate în edituri 

naţionale cu prestigiu recunoscut în domeniul postului 

5 5/n  

 

 

Îndrumar/caiet de lucrări practice/culegere de probleme 3    

Participări la manifestări ştiinţifice internaţionale 2x10  20  

Participări la manifestări ştiinţifice naţionale 1    

Membru în comitete de organizare manifestări ştiinţifice 

internaţionale 

3x3  9  

Membru în comitete de organizare manifestări ştiinţifice 

naţionale 

2 -   

TOTAL PUNCTAJ 91,19 

 

                                                 
1 - unde “n” este numărul de autori; 

- pentru ediţiile II şi urm. ale unei publicaţii se acordă jumătate din punctajul menţionat în tabelul de mai sus, însă numai dacă este 

vorba de o ediţie revizuită, completată sau adăugită;  

- pentru publicaţii (cursuri universitare, tratate, monografii, articole, studii etc.), punctajul menţionat în tabelul de mai sus se acordă 

integral numai dacă este elaborată în calitate de autor unic. Pentru lucrările realizate în colectiv, dacă se poate stabili contribuţia 

respectivă (spre exemplu, candidatul care are o contribuţie de 60% la elaborarea unui curs universitar va primi 9 puncte), iar dacă nu se 

poate stabili contribuţia fiecărui coautor, punctajul menţionat în tabel se împarte la numărul de coautori 


