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senat.ubbcluj.ro 

privind modificarea şi completarea Metodologiei de concurs pentru 

ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante în Universitatea 

Babeş-Bolyai 

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 5 761/7.06.2021 

privind avizarea modificării şi completării Metodologiei de concurs pentru ocuparea 

posturilor didactice şi de cercetare vacante în Universitatea Babeş-Bolyai, 

Luând în considerare avizul şi amendamentele Comisiei pentru resurse umane, a 

Comisie pentru regulamente şi probleme juridice şi a Comisiei pentru cercetare ştiinţifică, 

În temeiul art. 37lit. e) din Carta Universităţii Babeş-Bolyai, 

Senatul Universităţii Babeş-Bolyai, 

reunit în sedintă online la data de 15 noiembrie 2021, • • 
hotărăste: • 

Art. 1. Se aprobă modificarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor 

didactice şi de cercetare vacante în Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, după 

cum urmează: 

1. Art. 11, alin (5) se modifică şi va avea următorul conţinut: 
(5) Pentru funcţiile de asistent universitar şi CS este necesară îndeplinirea 

cumulativă a: 
1. unuia dintre următoarele standarde minimale alternative: 
a) calitatea de autor/ coautor al unui număr de 4lucrări ştiinţifice (articole/ capitole 

în cărţi/ cărţi) indexate în WoS/Scopus/ErihPlus (pentru articole) sau apărute la edituri de 
prestigiu din ţară sau străinătate (pentru capitole/ cărţi); pentru cel puţin două lucrări 
candidatul trebuie să fie autor principal; 

b) calitatea de autor/ coautor al unei publicaţii Science sau Nature sau de autor 
principal al unei publicaţii situată în Top 10 în domeniu; ca referinţe scientometrice se 



utilizează scorul de influenţă a articolului cf. WoS - Journal Citation Report, iar pentru 
domeniile umaniste se utilizează categoriile din aria Art & Humanities, conform SCimago 
Journal Rank; scorul de influenţă se referă la anul publicării; 

c) pentru domeniile sociale şi umaniste, una dintre următoarele alternative: 
calitatea de autor sau coautor al unei cărţi/ autor sau coautor al unui număr de două 
capitole ştiinţifice în volume colective (din care unul ca autor principal); vor fi luate în 
considerare numai capitolele şi cărţile indexate în Book Citation Index (WoS) sau 
disponibile în cel puţin 50 biblioteci indexate în catalogul internaţional Karlsruher 
Virtueller Katalog (KVK). 

IL îndeplinirea, acolo unde este cazul, a standardelor facultăţilor, stabilite conform 
art. 28 din prezenta metodologie. 

2. Art. 11, alin (6) se modifică si va avea următorul continut: 
' ' 

(6) Pentru funcţiile de lector universitar/ şef de lucrări şi CS III este necesară 
îndeplinirea cumulativă a: 

I. unuia dintre următoarele standarde minimale alternative: 
a) calitatea de autor/ coautor al unui număr de 8lucrări ştiinţifice (articole/ capitole 

în cărţi/ cărţi), indexate în WoS/Scopus/ErihPlus (pentru articole) sau apărute la edituri 
de prestigiu din ţară sau străinătate (pentru capitole/ cărţi); pentru cel puţin 4 lucrări 
candidatul trebuie să fie autor principal; 

b) calitatea de autor/ coautor al unei publicaţii Science sau Nature sau de autor 
principal al unui număr de două articole dintr-o publicaţie situată în Top 10 în domeniu; 
ca referinţe scientometrice se utilizează scorul de influenţă a articolului cf. WoS- Journal 
Citation Report, iar pentru domeniile umaniste se utilizează categoriile din aria Art & 
Humanities, conform SCimago Joumal Rank; scorul de influenţă se referă la anul 
publicării; 

c) pentru domeniile sociale şi umaniste, una dintre următoarele alternative: calitatea 
de autor sau coautor al unui număr de două cărţi (dintre care una ca autor principal)/ 
autor sau coautor al unui număr de 4 capitole ştiinţifice în volume colective (dintre care 
două ca autor principal)/ autor sau coautor al unei cărţi (ca autor principal) şi a două 
capitole ştiinţifice în volume colective (cel puţin un capitol ca autor principal); vor fi luate 
în considerare numai capitolele şi cărţile indexate în Book Citation Index (WoS) sau 
disponibile în cel puţin 50 biblioteci indexate în catalogul internaţional Karlsruher 
Virtueller Katalog (KVK). 

Il. îndeplinirea, acolo unde este cazul, a standardelor facultăţilor, stabilite conform 
art. 28 din prezenta metodologie. 

3. La art. 11 alin (5), nota** se modifică si va avea următorul continut. 
' ' 

** Pentru domeniile vocaţionale de referinţă arte, respectiv sport, maximum 50% din 
criteriile ştiinţifice stabilite la lit. a) pot fi asimilate cu realizări/ produse/ servicii artistice 
sau sportive. Criteriile de echivalare vor fi stabilite de facultăţile de profil, validate de 
Consiliul Ştiinţific al UBB, avizate de Consiliul de Administraţie al UBB şi aprobate de 
Senat. 
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4. La art. 11 alin (6), nota*** se modifică si va avea următorul continut: 
' ' 

*** Pentru domeniile vocaţionale de referinţă arte, respectiv sport, maximum 50% 
din criteriile ştiinţifice stabilite la lit. a) pot fi asimilate cu realizări/ produse/ servicii 
artistice sau sportive. Criteriile de echivalare vor fi stabilite de facultăţile de profil, 
validate de Consiliul Stiintific al UBB, avizate de Consiliul de Administratie al UBB si 

' ' ' ' 
aprobate de Senat. 

5. Art. 14 se modifică si va avea următorul continut: 
' ' 

(1) Comisia de evaluare (componenţa nominală şi numărul membrilor) este 
propusă de către decanul facultăţii/ conducătorul UC, avizată de consiliul facultăţii/ 
consiliul UC, aprobată de Consiliul de Administraţie al UBB şi numită prin decizia 
rectorului cu ocazia organizării fiecărei sesiuni de concursuri. 

(2) Comisia de evaluare este formată din număr impar de minim 3 membri 
(inclusiv preşedintele acesteia). 

(3) Pentru fiecare facultate/UC poate fi numită una sau mai multe comisii de 
evaluare ... 

6. Art. 17 alin. (3) se modifică si va avea următorul continut: 
' ' 

(3) Odată cu propunerea componenţei nominale a comisiei, prin nominalizarea 
membrilor titulari, se vor comunica şi cel puţin doi membri supleanţi, numiţi după aceeaşi 
procedură ca şi membrii comisiei. În cazul indisponibilităţii participării preşedintelui sau 
a unor membri titulari la lucrările comisiei, preşedintele este înlocuit de un membru 
titular disponibil, iar membrii titulari sunt înlocuiţi cu membri supleanţi. Pentru posturile 
de profesor/CS I şi conferenţiar/CS II, cei doi membri supleanţi trebuie să provină din 
afara UBB. 

7. Art. 17 alin.(6) se modifică si va avea următorul continut: 
' ' 

(6) Membrii comisiei de concurs trebuie să fie titulari într-o instituţie de învăţământ 
sau de cercetare acreditată şi să deţină un titlu didactic sau de cercetare cel puţin egal cu 
cel al postului scos la concurs, dar cel puţin de lector/şef de lucrări sau CS III, sau, pentru 
membrii din străinătate, să îndeplinească standardele Universităţii corespunzătoare 
postului scos la concurs, dar cel puţin de lector/şef de lucrări sau CS III. 

8. Art. 18, alin. (4) se modifică si va avea următorul continut: 
' ' 

(4) Pentru fiecare candidat, membrii comisiei de concurs, inclusiv preşedintele, 
întocmesc câte un referat individual de apreciere (Anexa nr. 9), la finalul căruia propun 
câte o notă finală individuală, rezultată din notele acordate distinct pe dosar şi pe fiecare 
probă de concurs, conform prevederilor alin. (2) din prezentul articol. Membrii comisiei 
de concurs care sunt din afara României vor întocmi referatul individual de apreciere în 
limba engleză (Anexele 9.l.a- 9.4.a). 

9. Art. 27 alin. (2) pct. c-e se abrogă. 
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10. Anexa nr. 5.1 pct. 6 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
a) Pentru toate posturile didactice şi de cercetare, cu excepţia postului de asistent 

universitar şi asistent de cercetare pe durată determinată, documente referitoare la 
deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor sau, în cazul în care 
diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere 
sau echivalare a acesteia, în copie legalizată; 

b) Pentru posturile de asistent universitar şi asistent de cercetare ocupate pe durată 
determinată: dovada deţinerii statutului de student doctorand, atestată de institutul de 
studii doctorale din cadrul unei instituţii de învăţământ superior acreditată pentru studii 
universitare de doctorat printr-o adeverinţă care să certifice statutul de student 
doctorand. Adeverinţa se depune în original. 

11. Anexa nr. 5.1 pct. 7 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
Rezumatul tezei de doctorat în limba română şi într-o limbă de circulaţie 

internaţională, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă. 

Art. 2. Modificările prevăzute la art. (1) intră în vigoare la data aprobării de către Senat, 

cu excepţia dispoziţiilor de la pct. 1 şi 2, referitoare la criteriul 1 a), care intră în vigoare 

începând cu anul universitar 2022 - 2023. 

Art. 3. Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare 

vacante, cu modificările şi completările adoptate prin prezenta hotărâre, va fi republicată. 

Presedinte 
' 
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