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Standarde minimale pentru ocuparea posturilor în cadrul Facultății de Litere 

 

 În cadrul ședinței Consiliului Facultății de Litere din data de 10.11.2020 s-a adoptat 

creșterea standardelor minimale pentru concursurile pe post (domeniile filologie și studii 

culturale), față de cele prevăzute în Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de 

cercetare vacante în Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, aprobată în ședința Senatului 

UBB din data de 7 noiembrie 2016 prin Hotărârea nr. 21.478 din 8.11.2016,  după cum urmează:  

Pentru ocuparea funcțiilor de asistent universitar și CS, este necesară îndeplinirea unuia 

dintre următoarele criterii științifice alternative: a. calitatea de autor a 4 lucrări științifice 

(articole / capitole în cărți / cărți) indexate în baze de date internaționale recunoscute (pentru 

articole) sau apărute la edituri de prestigiu din ţară sau străinătate (pentru capitole / cărţi) sau 

calitatea de autor / coautor a 5 lucrări științifice (articole / capitole în cărți / cărți) indexate în 

baze de date internaționale recunoscute (pentru articole) sau apărute la edituri de prestigiu din 

ţară sau străinătate (pentru capitole / cărţi) (din care pentru cel puţin 2 lucrări, candidatul trebuie 

să fie autor unic); b. pentru domeniile sociale şi umaniste, una dintre următoarele alternative: 

calitatea de autor sau coautor al unei cărți sau calitatea de autor a 2 capitole științifice în volume 

colective sau calitatea de autor/coautor a 3 capitole științifice în volume colective (din care unul 

ca autor unic). Vor fi luate în considerare numai capitolele și cărţile indexate în Book Citation 

Index (WoS) sau disponibile în cel puţin 50 biblioteci indexate în catalogul internaţional 

Karlsruher Virtueller Katalog (KVK) 

Pentru ocuparea funcțiilor de lector universitar / șef de lucrări și cercetător ştiinţific 

III (CS III), este necesară îndeplinirea unuia dintre următoarele criterii științifice alternative: a. 

calitatea de autor a 8 lucrări științifice (articole / capitole în cărți / cărţi), indexate în baze de date 

internaționale recunoscute (pentru articole) sau apărute la edituri de prestigiu din ţară sau 

străinătate (pentru capitole / cărţi) sau calitatea de autor/coautor a 10 lucrări științifice (articole / 

capitole în cărți / cărți) indexate în baze de date internaționale recunoscute (pentru articole) sau 

apărute la edituri de prestigiu din ţară sau străinătate (pentru capitole / cărţi) (din care pentru cel 

puţin 4 lucrări, candidatul trebuie să fie autor unic); b. pentru domeniile sociale şi umaniste, una 

dintre următoarele alternative: calitatea de autor sau coautor a 2 cărți (dintre care una ca autor 

unic) sau calitatea de autor a 4 capitole științifice în volume colective sau calitatea de autor sau 

coautor a 6 capitole ştiinţifice în volume colective (din care 2 capitole ca autor unic). Vor fi luate 

în considerare numai capitolele și cărţile indexate în Book Citation Index (WoS) sau disponibile 

în cel puţin 50 biblioteci indexate în catalogul internaţional Karlsruher Virtueller Katalog 

(KVK); 
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Pentru ocuparea funcțiilor de conferențiar universitar și CS II trebuie îndeplinite standardele 

minimale privind toate activitățile, criteriile și indicatorii, stabilite de comisiile de specialitate 

CNATDCU. În plus, ca standarde proprii ale Facultății de Litere, candidații trebuie să 

depășească, per ansamblu, cu cel puțin 5% punctajul total stabilit de standardele minimale 

CNATDCU. Punctele în plus pot fi distribuite în oricare dintre categoriile grilei. 

Pentru funcțiile de profesor universitar și CS I trebuie îndeplinite standardele minimale 

privind toate activitățile, criteriile și indicatorii, stabilite de comisiile de specialitate CNATDCU. 

În plus, ca standarde proprii ale Facultății de Litere, candidații trebuie să depășească, per 

ansamblu, cu cel puțin 5% punctajul total stabilit de standardele minimale CNATDCU. Punctele 

în plus pot fi distribuite în oricare dintre categoriile grilei. 

Standardele modificate vor fi afișate pe site-ul Facultății de Litere și se vor aplica 

începând cu semestrul II al anului universitar 2020-2021. 

 

 

Decan, 

Conf. dr. Rareș Moldovan 
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