I. STANDARDE
DE PERFORMANŢĂ ŞTIINŢIFICĂ NECESARE PENTRU CONFERIREA
TITLURILOR DE CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC ŞI DE CERCETĂTOR
ŞTIINŢIFIC GRADUL III,
aprobate de Consiliul ştiinţific al Institutului de Istorie „George Bariţiu” în şedinţa
din 6 noiembrie 2013

SECTORUL DE FILOSOFIE
Mai sus pomenitele standarde minimale ţin seama, între altele, de cele analoage,
stabilite de Comisia de Filosofie din cadrul CNATDCU, standarde ale căror principale
criterii şi le asumă.
1. Definiţii şi condiţii de cuantificare ale evaluării activităţii ştiinţifice:
1.1. 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;
1.2. o publicaţie se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea
cea mai favorabilă candidatului;
1.3. pentru Filosofie, bazele de date internaţionale recunoscute sunt:
Denumirea bazei de date

Adresa web

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

Editurile şi revistele care pot fi punctate sunt cele menţionate în listele acreditate
de CNCS.
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2. Indicatorii şi punctajul de evaluare a activităţii ştiinţifice :

Indicatorul

Denumirea indicatorului

Punctajul

Elementul
pentru care se
acordă
punctajul

1.1

Monografie de autor pe o temă importantă a
filosofiei sau lucrare de sinteză în care 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
Manual sau tratat pe teme din domeniul de
specialitate al candidatei/candidatului
Traducerea şi editarea critică a unei opere
fundamentale a filosofiei universale sau o
antologie sau 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 si
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 prestigiu
naţional (recunoscute/clasificate CNCS).
Comunicare la o conferinţă internaţională
(simpozion, workshop etc.) cu comitet de
selecţie
Comunicare la o conferinţă organizată de un
centru de cercetare sau de o societate
academică din România

30/n

pe publicaţie

30/n

pe publicaţie

20/n

pe publicaţie

15/n

pe publicaţie

10/n

pe publicaţie

15/n

pe comunicare

10/n

pe comunicare

1.2
1.3

1.4

1.5

1.6
1.7
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1.8
1.9
1.10
1.11

Organizator principal al unor conferinţe
(simpozioane etc.) naţionale în domeniul
filosofiei
Membru al unor societăţi academice
internaţionale cu reputaţie în domeniul
filosofiei
Membru în comitete de redacţie ale unor
reviste, edituri sau în consiliile permanente
ale unor fundaţii de cercetare naţionale
Membru în echipele unor proiecte de
cercetare care au fost reţinute în competiţiile
naţionale pentru granturi

10/n

pe conferinţă/
simpozion

5/n

pe societate

10/n

pe
comitet/
editură/
fundaţie
pe grant

5/n

3. Standarde minimale
Pentru postul de cercetător ştiinţific gradul III, publicarea tezei de doctorat
este o condiţie obligatorie pentru înscrierea la concurs.
Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ. Evaluarea dosarelor se face
în funcţie de numărul minim de puncte stabilit mai jos:
Criteriul

Denumirea
criteriului

Asistent
cercetare

C1

Numărul
cărţilor
prevăzute
la
indicatorul 1.1
Suma punctajului
pentru
indicatorii
1.1–1.3
Suma punctajului
pentru
indicatorii
1.4 şi 1.5
Suma punctajului
pentru
indicatorii
1.6–1.11

0

C2
C3
C4

de Punctaj minim
Cercetător
ştiinţific
=1

Punctaj minim
Cercetător şt.
gr. III
≥1

0

≥ 25

≥ 35

≥ 20

≥ 30

≥ 50

≥ 20

≥ 35

≥ 55
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II. REGULI DE NOTARE
A DOSARELOR CU ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ A CANDIDAŢILOR
ÎNSCRIŞI LA CONCURSURILE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE
CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC ŞI DE CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC GRADUL III

SECTORUL DE FILOSOFIE
Organizarea concursurilor pentru ocuparea unor posturi de cercetător ştiinţific şi
cercetător ştiinţific gradul III presupune o probă scrisă din tematica şi bibliografia de
concurs, respectiv, evaluarea dosarului cu activitatea ştiinţifică a candidaţilor.
Proba scrisă va fi evaluată „în orb” şi independent de către toţi membrii comisiei
de concurs, conform unui barem stabilit în prealabil. Nota pentru această probă va rezulta din
media aritmetică a notelor acordate de către cei trei evaluatori. În cazul în care diferenţa
dintre aceste din urmă note este mai mare de un punct, membrii comisiei vor recorecta
lucrarea scrisă. Nota minimă pentru lucrarea scrisă este 8 (opt).
Notarea dosarului ştiinţific al candidaţilor presupune o evaluare cantitativă, care
contează ca jumătate din nota pentru această probă de concurs (50%), respectiv, o evaluare
calitativă, care contează ca cealaltă jumătate din aceeaşi notă (50%).
Pentru postul de asistent de cercetare se stabileşte un minim de 50 de puncte.
Pentru postul de cercetător ştiinţific se stabileşte un minim de 90 de puncte pentru evaluarea
cantitativă a dosarului cu activitatea ştiinţifică, conform grilei de mai sus, punctaj care
corespunde notei 8. Pentru postul de cercetător ştiinţific gradul III, se stabileşte un minim
analog de 140 de puncte pentru evaluarea cantitativă a dosarului cu activitatea ştiinţifică,
punctaj care corespunde, de asemenea, notei 8. Evaluarea componentei cantitative a dosarelor
se va face luând drept reper această proporţionalitate între notă şi punctajul obţinut conform
grilei de mai sus. Nota minimă pentru evaluarea cantitativă este 8 (opt).
Nota pentru componenta calitativă a dosarelor cu activitatea ştiinţifică a
candidaţilor va consta în evaluarea „în orb” şi independent de către toţi membrii comisiei de
concurs a 3 studii sau capitolele publicate de către candidaţi în reviste sau în cărţi, în cazul
posturilor de cercetător ştiinţific, şi a 3-5 studii sau capitolele publicate de către candidaţi în
reviste sau în cărţi, în cazul posturilor de cercetător ştiinţific gradul III, studii sau capitole
alese de către candidaţi înşişi ca fiind cele mai reprezentative pentru activitatea lor ştiinţifică.
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Textele astfel selectate vor fi puse la dispoziţia comisiei odată cu dosarul
activităţii lor ştiinţifice, atât sub formă digitală cât şi imprimată. Ele vor fi evaluate „în orb”
şi în scris, în mod independent, şi vor fi notate de către membrii comisiei de la 1 la 10. Nota
pentru această evaluare calitativă va reprezenta media notelor membrilor comisiei. În cazul în
care diferenţa dintre aceste din urmă note este mai mare de un punct, se vor desemna alţi
evaluatori pentru această probă. Nota minimă pentru evaluarea calitativă este 8 (opt).
Nota pentru proba de evaluare a dosarului ştiinţific al candidaţilor va rezulta din
media aritmetică dintre evaluarea cantitativă a dosarului, convertită într-o notă echivalentă,
conform precizărilor de mai sus, şi, respectiv, nota pentru evaluarea calitativă a lucrării alese
de către fiecare candidat în parte.
Împlinirea de către candidaţi a acestui minim de puncte pentru nota 8 este, în
fiecare caz în parte, o condiţie eliminatorie pentru prezentarea lor la proba scrisă.
Nota finală de concurs va reprezenta media aritmetică dintre nota evaluării
cantitative şi calitative a dosarului ştiinţific şi nota obţinută la examenul scris.
Punctele care depăşesc eventual echivalentul notei 10 (zece) pentru evaluarea
cantitativă a dosarului de activitate ştiinţifică a candidaţilor vor fi luate în considerare în caz
de egalitate a mediilor rezultate în urma celor două probe de concurs, ca prim criteriu de
departajare.
Al doilea criteriu de departajare între candidaţi, în caz de egalitate a mediilor lor
finale de concurs, dar şi a punctelor care excedează echivalentul notei 10 (zece) obţinute
pentru evaluarea cantitativă a mai sus pomenitului dosar, va fi gradul de apropiere a
profilului tematic al cercetărilor lor de acela al domeniilor disciplinare şi/sau problematicilor
în care se înscriu programele de cercetare în care sunt integraţi cercetătorii filosofi titulari ai
Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca.

Colectivul de Filosofie
Cluj-Napoca, 6 noiembrie 2013

