ANEXA 1
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN STUDIUL IMAGINII CESI
POST: LECTOR UNIVERSITAR
POZIŢIA DIN STATUL DE FUNCŢII CESI: ...../AN UNIVERSITAR: ..............

FIŞĂ DE VERIFICARE A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR MINIMALE
Candidat(ă): …………………………………………………………………………………………
Nr.
crt.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

Standarde minimale

Punctaj

Diploma de doctor în specializarea aferentă postului.
Carte de autor unic, publicată în România sau în străinătate, la edituri
acreditate, cu referenţi ştiinţifici – minimum o carte publicată.
Editarea de volume decurgînd din lucrări ale unor simpozioane,
colocvii, conferinţe, congrese, manifestări ştiinţifice, organizate în
cadru universitar sau academic.

Obligatorie
25 pct.

10 pct. –
coordonator-editor
5 pct. –
co-editor
Articole publicate în revistele cotate
articol ISI, ERIH, CNCS A
15 puncte
ISI – Arts and Humanities / ERIH /
articol în alte publicaţii BDI şi 10 puncte
alte BDI / CNCS A, B +
CNCS B +
Studiu publicat în volume colective apărute la edituri acreditate din
15 pct. pentru
România sau din străinătate / studiu în volumele unor conferinţe
publicare în
internaţionale sau naţionale.
străinătate
10 pct. pentru
publicare în
România
6 pct. - autor

Articole şi studii publicate în: anale, buletine, anuare ştiinţifice
universitare sau academice, volume colective, omagiale, in
memoriam, reviste clasificate C; reviste ştiinţifice necotate
Burse de studiu (mai puţin bursele Erasmus) câştigate prin concurs,
stagiu postdoctoral
Organizator principal de colocvii, simpozioane, conferinţe sau
congrese
Comunicări la manifestări ştiinţifice (colocvii, simpozioane, conferinţe,
mese rotunde, ateliere ştiinţifice organizate de către universităţi,
Academie, institute de cercetare etc.)
Recenzii ştiinţifice publicate în reviste de specialitate
Membru în colectivul de redacţie al unei reviste de specialitate din
ţară sau din străinătate
Studii, eseuri, articole pe teme literare publicate în reviste de
specialitate, necotate CNCS, cu ISSN

3 pct. –
co-autor
15 pct.
10 pct.
5 pct.

2 pct.
2 pct.
1 pct.

MINIMUM NECESAR PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS: 80 DE PUNCTE
Data:

Semnătura:

