Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru CS
1. Definiţii şi condiţii
 Se iau în considerare numai lucrările publicate în domeniul istoriei
şi studiilor culturale, al altor ştiinţe umaniste sau
sociale ori în domenii de graniţă cu acestea.
 Lucrările indicate la I2-I7 sunt luate în considerare dacă
sunt incluse în cel puţin 5 biblioteci universitare sau ale
unor foruri academice de profil.
 n reprezintă numărul de autori ai unei publicaţii la care candidatul
este autor sau coautor.
 Pentru publicaţiile apărute la edituri de prestigiu internaţional se
aplică un coeficient de multiplicare de 1,5.
 Pentru volumele apărute în limbi străine se aplică un coeficient de
multiplicare de 1,25.
 O publicaţie se încadrează la un singur indicator şi nu
poate primi decât un singur factor de multiplicare,
luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă
candidatului.
 Pentru Istorie şi Studii culturale, bazele de date internaţionale
recunoscute sunt următoarele:
Denumirea bazei de
Nr
date
.
1 ISI

www.webofknoeledge.com

2 ERIH

http://www.esf.org

3 Scopus

www.scopus.com

4 EBSCO

www.ebscohost.com

5 JSTOR

www.jstor.org

6 ProQuest

www.proquest.com

7 ProjectMuse

http://muse.jhu.edu/

8 CEEOL

www.ceeol.com

9 Persee

www.persee.fr

10 Index Copernicus

www.indexcopernicus.com

Adresa web

Legendă:
CDI = cercetare-dezvoltare tehnologică şi inovare
RIA = recunoaştere la nivel naţional şi internaţional
DID = activitate didactică profesională
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2.
Punctaje
Se acordă următoarele punctaje, pe activitate:

Categori Indicatoru
a
l
CDI
I1

Denumirea indicatorului

Teză de doctorat susţinută

Punctaj
20

CDI

I2

Carte cu caracter de monografie, publicată la o editură cu
prestigiu internaţional din străinătate sau la o editură clasificată
CNCS lista A sau B

50/n

CDI

I3

Traducere şi îngrijire de text-sursă istorică, publicată la o
editură cu prestigiu internaţional din străinătate sau la o
editură clasificată CNCS lista A sau B

50/n

CDI

I4

Carte cu caracter de monografie, sinteză istorică sau traducere
şi îngrijire de text-sursă istorică, publicată la o editură din
străinătate ori din România, inclusă în cel puţin 5 biblioteci
publice, universitare sau ale unor foruri academice de profil

35/n

CDI

I5

Ediţie critică la o operă fundamentală, cu n editori

25/n

CDI

I6

Ediţie critică de documente, cu n editori

35/n

CDI

I7

Antologie/crestomaţie de texte; traducerea unei cărţi
aparţinând patrimoniului cultural universal; coordonare de
volum colectiv

35/n

CDI

I8

Studii în reviste din bazele de date recunoscute sau
clasificate CNCS categoriile A sau B ori publicate în volume
colective publicate la edituri cu prestigiu internaţional sau
clasificate CNCS categoriile A sau B.

30/n

CD
I

I9

Studii în reviste ştiinţifice peer review, în volume de studii prezente în 10
biblioteci publice, universitare sau ale unor foruri academice de profil ori în
volume ale unor conferinţe

CD
I

I10 Campanie arheologică finalizată cu raport prezentat într- un for ştiinţific de
specialitate şi publicat

CD
I
DI
D
DI
D

I11 Recenzie ştiinţifică într-o revistă academică
I12 Lucrare cu caracter de manual universitar sau tratat
I13 Coordonarea unui program editorial
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25/n

10
5
35/n
15

RIA

I14 Comunicare la o conferinţă internaţională cu sistem de selecţie sau de peer
review; conferinţă personală ca invitat într-o instituţie universitară sau de
cercetare internaţională; keynote speaker la o conferinţă naţională sau
internaţională

5/n

RIA

I15 Comunicare la o conferinţă organizată de un centru de cercetare sau de o
societate academică din România

5/n

RIA

I16 Calitatea de Visiting professor, editor al unor reviste de specialitate
indexate în bazele de date internaţionale recunoscute sau reviste indexate
CNCS A şi B, referent ştiinţific al unor edituri cu prestigiu internaţional sau
avl unei edituri clasificate CNCS A şi B, premii şi distincţii academice
naţionale sau internaţionale

5

RIA

I17 Organizator al unor conferinţe sau paneluri la conferinţe internaţionale ori
naţionale

5

RIA

I18 Coordonator într-un proiect de cercetare cu finanţare obţinută prin
competiţie publică naţională sau internaţională

5

RIA

I19 Membru într-un proiect de cercetare cu finanţare obţinută prin competiţie
publică naţională sau internaţională

5

3.
Standarde minimale
Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ:

Criteriul

Denumirea criteriului

Standardul pentru cercetător
ştiinţific

C1 - CDI

Carte de unic autor bazată pe teza de
doctorat

20

C2 - CDI

Suma punctajelor pentru indicatorii I 2-I 9

40

C3 - CDI, DID,
RIA

Punctajul total pentru indicatorii I10 - I 19

40
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