FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR
CRITERII ŞI PUNCTAJE DE REFERINŢĂ
Pentru evaluarea proiectelor de cercetare
DOMENIUL ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Nr.
Criteriul
crt.

Punctaj
Tipul activităţilor
referinţă*

Observaţii (activitatea din întreaga
carieră)

Categorii şi restricţii

1.1.1Carte de specialitate
1.1
1

2

Activitatea
didactică şi
profesională (A1)

Activitatea de
cercetare (A2)

Cărţi şi capitole/studii în cărţi de
specialitate sau volume colective

Se includ și cele publicate electronic.
1.1.2

15
Management plan sau program de
studii, autorizare/ acreditare pentru
Coordonare de programe de studii,
1.3 organizare şi coordonare programe de licenţă sau masterat, organizare şi
formare continuă şi proiecte educaţionale coordonare programe de formare
continuă

70

Subcategorii

Punctajul
acordat
(pi)

1.1.1.1 internaţionale

16

1.1.1.2 naţionale

8

Studiu/Capitol într-o carte de 1.1.2.1 internaţionale
specialitate sau volum colectiv 1.1.2.2 naţionale

12

Director

3

Articol care prezintă contribuţii
ştiinţifice originale, in extenso,
2.1.1 publicat într-o revistă cotată
ISI cu factor de impact mai
mare ca 0
Articol care prezintă contribuţii
Articole care prezintă contribuţii ştiinţifice
ştiinţifice originale, in extenso,
Reviste de specialitate de circulaţie
originale, in extenso, publicate de
2.1.2 publicat într-o revistă indexată
2.1
internaţională recunoscute, cotate ISI
candidat ca autor sau coautor în reviste
de cel puţin 2 din BDI
Thomson Reuters, indexate BDI
cotate ISI sau BDI**
recunoscute
Articole/studii publicate în
volumele conferinţelor
indexate ISI Proceedings sau
2.1.3
internaţionale desfăşurate în
ţară sau străinătate (cu ISSN
sau ISBN)

6

8

6

4

2.3.1Director/ responsabil

2.3

Granturi / Proiecte câştigate prin
competiţie

2.3.2Membru în echipă

3

Recunoaşterea şi
impactul activităţii
(A3)

15

3.1.1Citări în reviste ISI şi BDI

3.1Citări în cărţi şi reviste ISI / BDI

Se exclud autocitările. Lucrări citate:
articol de revistă, conferinţă, carte, teză
3.1.2Citări în cărţi

Membru în colectivele de redacţie sau
comitete ştiinţifice ale revistelor şi
manifestărilor ştiinţifice, organizator de
3.3
manifestări ştiinţifice / Recenzor pentru
reviste şi manifestări ştiinţifice naţionale
şi internaţionale indexate ISI
3.4

Experienţa de management, analiză şi
evaluare în cercetare şi/sau învăţământ

3.5Profesor asociat/visiting/ cadru didactic
universitar la o universitate din
străinătate, pentru o perioadă de
minimum 2 săptămâni sau efectuarea
unui stagiu postdoctoral cu o durată de

2.3.1.1 internaţionale

20

2.3.1.2 naţionale

10

cu mediul de afaceri
(valoare minimă
2.3.1.3 10.000 euro, cumulativ
pentru maximum 3
contracte)

6

2.3.2.1 internaţionale

10

2.3.2.2 naţionale

5

cu mediul de afaceri
(valoare minimă
2.3.2.3 10.000 euro, cumulativ
pentru maxim 3
contracte)
în revistă ISI cu factor
de impact mai mare ca
0 sau indexată BDI
în carte de specialitate
3.1.2.1 sau volum colectiv
publicate în străinătate
în carte de specialitate
3.1.2.2 sau volum colectiv
publicate în ţară

3

2

4

2

3.3.1 ISI

4

3.3.2 BDI

2

naţionale şi
3.3.3 internaţionale
neindexate

1

3.4.1 Conducere

3

3.4.2 Membru

2

2

cel puţin o lună la o universitate din
străinătate
3.6.1Academia Română
3.6Premii

5

Premii: Academia Română, academii 3.6.2 ASAS, AOSR, academii de
ramură şi CNCS
de ramură, alte premii în domeniu,
premii internaţionale
3.6.2premii internaţionale

3
3

3.6.2premii naţionale în domeniu

2

3.7.1Academia Română

6

ASAS, AOSR şi academii de
3.7.2
Academii, organizaţii, asociaţii
ramură
profesionale de prestigiu, exemplu
Conducere asociaţii
Membru în academii, organizaţii, asociaţii
(nelimitativ): IEEE, AGIR; apartenenţă 3.7.3
profesionale
profesionale de prestigiu, naţionale şi
3.7
la organizaţii din domeniul educaţiei şi
internaţionale, apartenenţă la organizaţii
cercetării (ARACIS, CNATDCU,
Membru în asociaţii
din domeniul educaţiei şi cercetării
3.7.4
CNCSIS, CNCS, CNFIS, ANCS,
profesionale
ANSVSA etc.)
Organizaţii în domeniul
3.7.5
educaţiei şi cercetării

3
3.7.3.1 internaţionale

4

3.7.3.2 naţionale

3

3.7.4.1 internaţionale

3

3.7.4.2 naţionale

2

3.7.5.1 Conducere

3

3.7.5.2 Membru

2

*Punctajul minim prevăzut la criteriul respectiv în grila CNATDCU pentru validarea concursului de profesor
** Bazele de date internaţionale recunoscute sunt următoarele: ISI Web of Knowledge, Scopus, EBSCO, EconLit, REPEC, DOAJ, Cabells, JSTOR,
Science Direct, SpringerLink, ProQuest, DBLP, ACM, INFOSCI.
Formule de calcul:
A1.1 = ∑ ki x pi
A2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 = ∑ pi/ai
A1.3, 2.3, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 = ∑ pi x ni
Determinarea punctajului se realizează avându-se în vedere:
pi = punctajul acordat pe fiecare categorie de activităţi
ai - numărul de autori ai publicaţiei i la care candidatul este autor sau coautor
ni = numărul de activităţi efectuate de candidat
ki = ponderea numărului de pagini care au ca autor sau coautor candidatul în numărul de pagini total al cărţii/volumului i.
Se calculează ca raport între numărul de pagini care au ca autor sau coautor candidatul şi numărul total de pagini ale cărţii/volumului.

Notă: Fișa a primit avizul membrilor Consiliului Facultăţii de Economie și Administrarea Afacerilor
DECAN,
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Tabel
cu domeniile de competenţă știinţifică de la UCV și arondarea lor la facultăţi
Domeniul de competenţă
Facultăţi/departamente independente care gestionează domeniul
Matematică
Informatică
Matematică şi ştiinţe ale naturii, DMA
Fizică
Chimie
Ştiinţele Pământului (Geografie)
Inginerie civilă şi management
Mecanică
Ingineria materialelor
Mecanică
Inginerie aerospaţială, autovehicule şi transporturi
Inginerie electrică
Inginerie electrică
Inginerie electrică
Inginerie energetică
Calculatoare, tehnol. informaţiei, ingineria sist.
Automatică, calculatoare şi electronică
Electronică, telecomunicaţii, nanotehnologii
Automatică, calculatoare şi electronică
Inginerie mecanică, mecatronică, robotică
Mecanică
Mecanică
Ingineria mediului
Inginerie electrică
Agricultură şi horticultură
Ingineria resurselor vegetale şi animale
Agricultură şi horticultură
Biologie, biochimie
Ştiinţe juridice
Sociologie, ştiinţe politice şi administrative
Drept şi ştiinţe sociale
Filozofie
Istorie şi studii culturale
Ştiinţe economice şi administrarea afacerilor
Economie şi administrarea afacerilor
Filologie
Litere, DMLA
Artele spectacolului
Departament Știinţele educaţiei
Psihologie şi ştiinţe comportamentale
Educaţie fizică şi sport
Medicină
Educaţie fizică şi sport
Teologie
Teologie

