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REGULAMENT ÎN VEDEREA ACORDĂRII GRADAŢIILOR DE MERIT LA 

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 

 

Gradaţiile de merit se acordă cadrelor didactice titulare din facultate conform 

următoarelor criterii:  

 

I. Activitatea didactică        30% 

II. Cercetarea ştiinţifică        30% 

III. Recunoaşterea naţională şi internaţională     10% 

IV. Activitatea cu studenţii       20% 

V. Activitatea desfăşurată pentru consolidarea şi dezvoltarea UBB  10% 

 

 

Gradaţiile de merit se distribuie pe departamentele facultăţii, proporţional cu numărul 

de posturi ocupate de titulari din cadrul departamentului.  

Se vor lua în considerare activităţile desfăşurate în ultimii 5 ani calendaristici. De 

exemplu, în septembrie 2017 se va evalua perioada 1 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2017.   

Punctajele obţinute de candidaţi pentru fiecare categorie de indicatori / criteriu se vor 

înmulţi cu procentajul atribuit categoriei, obţinându-se astfel punctaje ponderate prin 

raportarea la procentajele atribuite criteriilor de evaluare. Punctajul final se obţine prin 

însumarea punctelor astfel obţinute pentru fiecare din cele cinci categorii.  

Directorii de departament pot negocia transferul de gradaţii de merit între 

departamentele facultăţii sau cu alte departamente ale universităţii.  
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Criteriul I. ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

1. Materiale didactice şi suporturi de formare: suporturi de studiu pentru cursuri şi 

seminarii,  îndrumare, culegeri de teste, ghiduri de studiu etc., elaborate pe diverse 

suporturi (format tipărit, format electronic).    

      50 puncte / suport de formare/ perioada de evaluare 

 

Observaţii 

a. În cazul suporturilor de formare cu mai mulţi autori punctajul se împarte în mod egal 

la numărul de autori.  

b. NU se iau în considerare prezentările electronice (slide-urile).  

 

2. Introducerea şi predarea de cursuri/ discipline noi  25 puncte / curs 

 

Observaţie:  

Un curs se va considera nou doar în primul an în care a fost introdus/ predat 

 

3. Membru în comisiile de licenţă/ disertaţie/ grad didactic II 20 puncte/ comisie 

4. Membru în comisiile de acordare a gradului didactic I 5 puncte/ comisie 

5. Conducere doctorat 50 puncte/ lucrare susţinută şi 

confirmată de C.N.A.T.D.C.U. în 

perioada evaluată  

6. Membru în comisii de îndrumare doctorat    10 puncte / comisie  

 

Observaţie:  

Fiecare participare ca membru într-o comisie de îndrumare se numără o singură dată. 

   

7. Membru în comisiile de susţinere de teze de doctorat   20 puncte/ comisie  

8.Membru în comisii de doctorat la universităţi din străinătate   30 puncte/comisie 

9. Scor global peste 4,5 la evaluarea studenţilor    10 puncte/an 
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10. Scor global peste 4 la evaluările performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 

ani         15 puncte/an 

11. Vizită didactică în străinătate (în cadrul programelor instituţionale ale UBB) 

         30 puncte/ vizită 

 

Criteriul II: CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ 

Articole 

1. Articol în revistă indexate Web of Science/ISI / Scopus / ERIH-Plus 

(100 puncte) x (1+factorul de impact*/SRI)/articol 

+ 25% din punctaj pentru autorul principal/ autorul 

de corespondenţă (la articolele cu mai mulţi autori)  

 

2. Articol în reviste indexate în minimum 3 BDI de prestigiu pentru domeniu. 

30 puncte/ articol  

+ 25% din punctaj pentru autorul principal/ autorul 

de corespondenţă (la articolele cu mai mulţi autori)  

 

3. Articol în volume de conferinţe cotate sau indexate Web of Science/ISI 

25 puncte/ articol 

+ 25% din punctaj pentru autorul principal/ autorul 

de corespondenţă (la articolele cu mai mulţi autori)  

 

5. Alte articole ştiinţifice      10 puncte / articol 

+ 25% din punctaj pentru autorul principal/ autorul 

de corespondenţă (la articolele cu mai mulţi autori)  

Observaţii:  

În cazul articolelor cu doi sau mai mulţi autori, punctajul per articol se împarte în mod egal 

la numărul de autori. Autorul principal/ autorul de corespondenţă primeşte un punctaj 

suplimentar reprezentând 25% din punctajul atribuit tipului de articol.  
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Cărţi 

6. Carte (în primă ediţie) cu conţinuturi ştiinţifice şi didactice specifice, publicată la edituri 

internaţionale         100 puncte/ publicaţie 

7. Carte (în primă ediţie) cu conţinuturi ştiinţifice şi didactice specifice, publicată la edituri 

naţionale recunoscute CNCSIS / de prestigiu    50 puncte/ publicaţie 

8. Carte (în primă ediţie) cu conţinuturi ştiinţifice şi didactice specifice, publicată la alte 

edituri decât cele recunoscute CNCSIS    30 puncte/ publicaţie 

9. Ediţii revăzute şi adăugite ale cărţilor publicate    30 puncte/ publicaţie 

 

Observaţii:  

În cazul publicaţiilor cu doi sau mai mulţi autori, punctajul se împarte în mod egal la 

numărul de autori.  

 

Capitole 

10. Capitol/studiu în volum colectiv, publicat la edituri internaţionale (punctajul se împarte la 

numărul de autori       50 puncte/ capitol 

11. Capitol/studiu în volum colectiv, publicat la edituri naţionale (punctajul se împarte la 

numărul de autori)       25 puncte/ capitol 

 

Coordonarea de volum 

12. Coordonarea de volum colectiv publicat la o editură internaţională de prestigiu (punctajul 

se împarte la numărul de coordonatori)    100 puncte/ volum 

13. Coordonarea de volum colectiv publicat la o editură naţională de prestigiu (punctajul se 

împarte la numărul de coordonatori)     50 puncte/ volum 

Observaţie:  

a. Nu se consideră “carte”: cursurile universitare, ghidurile de studiu, suporturile de curs, 

culegerile de teste. Acestea pot fi cuprinse la Criteriul I.   

b. În cazul publicaţiilor, se vor lua în considerare doar activităţile în care autorul are 

afilierea la Universitatea Babeş-Bolyai. 
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14. Recenzie publicată în reviste de specialitate   10 puncte/ recenzie  

15. Traducere de volum de specialitate publicat la edituri de prestigiu (în cazul co-traducerii, 

punctajul se împarte la numărul de traducători)  30 puncte/ lucrare tradusă 

16. Premii acordate pentru lucrări prezentate şi publicate la diferite manifestări ştiinţifice 

         20 puncte/ premiu 

17. Premii acordate pentru lucrări publicate la edituri internaţionale sau naţionale 

         50 puncte/ premiu 

18. Granturi academice internaţionale/ cu finanţare internaţională,  câştigate prin competiţie 

  Director: 100 puncte x durata în ani a grantului 

  Coordonator al echipei partenere: 75 puncte x durata în ani a grantului 

Membru în echipa proiectului: 50 puncte x durata în ani a grantului 

19. Granturi academice naţionale/ cu finanţare naţională, câştigate prin competiţie (CNCSIS, 

CEEX, PN, UEFISCDI) 

  Director: 75 puncte x durata în ani a grantului 

  Coordonator al echipei partenere: 50 puncte x durata în ani a grantului 

Membru în echipa proiectului: 25 puncte x durata în ani a grantului 

20. Granturi de cercetare - dezvoltare,  câştigate prin competiţie (Fonduri europene, Banca 

Mondială, UNICEF, FDI etc.) 

  Director: 75 puncte x durata în ani a grantului 

  Coordonator al echipei partenere: 50 puncte x durata în ani a grantului 

Membru în echipa proiectului: 25 puncte x durata în ani a grantului 

 

Criteriul III: RECUNOAŞTEREA NAŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ 

1.  Profesor/cercetător visiting sau asociat – invitat la o universitate/institut de prestigiu din 

străinătate pentru o perioadă de mai mult de o lună  

50 puncte/ participare 

2. Prelegeri invitate susţinute în cadrul conferinţelor internaţionale (organizate de universităţi 

sau institute de cercetare)      25 puncte/ participare 
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3. Prelegeri invitate susţinute în cadrul conferinţelor naţionale (organizate de universităţi sau 

institute de cercetare)       15 puncte/ participare 

4. Prelegeri pe secţiuni/ comunicare scurtă la conferinţe  10 puncte/ participare 

5. Poster        5 puncte/ participare 

 

Observaţie:  

Se vor lua în considerare doar activităţile în care autorul are afilierea la Universitatea    

Babeş-Bolyai.  

 

6. Membru în asociaţii de specialitate pe plan internaţional 

       Poziţie de conducere: 50 puncte (per mandat)/ asociaţie 

      Membru: 20 puncte / asociaţie 

7. Membru în asociaţii de specialitate pe plan naţional 

       Poziţie de conducere: 30 puncte (per mandat)/ asociaţie 

      Membru: 10 puncte / asociaţie 

8. Membru în colectivul de redacţie al unei reviste Web of Science/ ISI cu factor de impact 

      Poziţie de conducere: 100 puncte (per mandat)/ revistă 

      Membru: 50 puncte / revistă 

9.  Membru în colectivul de redacţie al unei reviste indexate în baze de date internaţionale  

      Poziţie de conducere:  50 puncte (per mandat)/ revistă 

      Membru: 25 puncte / revistă 

 

Observaţie:  

 Pentru coordonarea/ editarea unui număr/ responsabil de număr se acordă 10 puncte 

suplimentare în raport cu punctajul menţionat mai sus 

 

10. Membru în colectivul de redacţie al unei reviste afiliate UBB (inclusiv reviste de 

specialitate ale studenţilor) 

      Poziţie de conducere:  25 puncte (per mandat)/ revistă 
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      Membru: 10 puncte / revistă 

11. Expert de specialitate în comitetele de lucru/ comisii/ consilii internaţionale (Comisia 

Europeană, UNESCO etc.)  

      Poziţie de conducere:  150 puncte (per mandat)/ comisie 

      Membru: 100 puncte / comisie 

12. Expert de specialitate în comitetele de lucru/ comisii/ consilii naţionale (CNCS, ARACIS, 

C.N.A.T.D.C.U., alte comisii ale Ministerului Educaţiei) 

      Poziţie de conducere:  100 puncte/ organizaţie/ an 

      Membru: 50 puncte/ organizaţie/ an 

13. Membru în comitetele ştiinţifice/ comisiile de organizare ale unor manifestări ştiinţifice 

internaţionale   Poziţie de conducere:  50 puncte/ acţiune 

      Membru: 25 puncte/ acţiune 

14.  Membru în comitetele ştiinţifice/ comisiile de organizare ale unor manifestări ştiinţifice 

naţionale   Poziţie de conducere:  25 puncte/ acţiune 

      Membru: 10 puncte/ acţiune 

15. Premii academice, distincţii academice, ordine şi medalii naţionale şi internaţionale 

75 puncte/ premiu 

16. Membru în conducerea sau în consiliul ştiinţific al unor institute de cercetare de 

prestigiu din străinătate.   100 puncte/ mandat/ organizaţie 

17. Membru în conducerea sau în consiliul ştiinţific al unor institute de cercetare de prestigiu 

din ţară.     50 puncte/ mandat/ organizaţie 

18. Membru în comisii de abilitare   20 de puncte/ comisie 

19. Membru în comisii de concurs pe poturile didactice / de cercetare 

a. la UBB    10 puncte/ comisie 

b. la alte universităţi    15 puncte/ comisie 

20. Referent ştiinţific la reviste Web of Science / ISI   15 puncte/ articol recenzat 

21. Referent ştiinţific la reviste BDI   5 puncte/ articol recenzat 
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Criteriul IV: ACTIVITATEA CU STUDENŢII 

1. Coordonarea studenţilor în cadrul unor programe/ activităţi de performanţă ştiinţifică (de 

exemplu: obţinerea burselor de performanţă, competiţii studenţeşti, sesiuni de comunicări 

ştiinţifice/ conferinţe studenţeşti, publicaţii studenţeşti) 

20 puncte / student coordonat 

2. Membru în juriul sau comitetul ştiinţific al unor manifestări ştiinţifice studenţeşti (sesiuni 

de comunicări, conferinţe, concursuri) 

       10 puncte/ acţiune 

3. Participarea în calitate de organizator, formator, lector invitat la dezbateri, ateliere, sesiuni 

ştiinţifice ale studenţilor 

       20 puncte/ acţiune 

4. Organizator/ coordonator de cercuri de studii, cluburi tematice, şcoli de vară, academii de 

vară pentru studenţi 

       50 puncte/ acţiune 

5. Premii şi menţiuni obţinute cu studenţii în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti sau 

cultural-artistice şi sportive, pe plan internaţional, naţional şi local 

       50 puncte/ premiu obţinut 

6. Implicarea în acţiuni de natură socială, caritativă, civică  

  

       20 puncte/ acţiune 

 

Criteriul V: ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ PENTRU CONSOLIDAREA ŞI 

DEZVOLTAREA UBB 

1. Coordonarea procesului de elaborare a dosarelor de autorizare/ acreditare a programelor de 

studii.       75 puncte/ program 

2. Coordonarea unor programe de studii doctorale 50 puncte/ program 

3. Coordonarea unor programe de studii masterale, ID/IFR, programe de conversie 

profesională, programe de formare, cursuri postuniversitare) 

25 puncte/ program 
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4. Înfiinţarea şi coordonarea activităţii laboratoarelor, a centrelor de excelenţă/ cercetare, a 

unităţilor de cercetare      50 puncte / an 

5. Membru în Consiliul Facultăţii   5 puncte/ an 

6. Membru în Consiliul de Administraţie  5 puncte/ an 

7. Membru în Senatul Universităţii   5 puncte/ an 

8. Membru în Consiliul Departamentului  5 puncte/ an 

9. Membru în comisii de specialitate (comisii numite de către conducerea UBB, concursuri 

şcolare, preşedinte comisie olimpiadă şcolară etc.) 

5 puncte/ acţiune   

10. Contribuţii specifice la consolidarea instituţională (de exemplu: promovarea facultăţii) 

       10- 30 puncte / an 

11. Rezultate deosebite în administrare la nivel de Universitate şi facultate  

10-50 puncte/ acţiune 

12.  Atragerea de resurse financiare din mediul economic etc. 

       10-50 puncte/ acţiune 

 

Observaţii:  

1. În vederea participării la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit, candidaţii 

întocmesc şi depun la decanatul facultăţii un dosar de autoevaluare, realizat conform 

Metodologiei – cadru de acordare a gradaţiilor de merit de către Universitatea 

Babeş-Bolyai, a Regulamentului de acordare a gradaţiilor de merit la facultatea de 

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, precum şi a criteriilor detaliate mai sus.  

2. Dosarul de concurs al candidatului trebuie să cuprindă următoarele documente, 

semnate de către candidat (în original): 

a) cererea de înscriere la concurs (Anexa 1); 

b) CV-ul în format Europass; 

c) memoriul de activitate, pe ultimii 5 ani (universitar) (Anexa 2.1. pentru 

personalul didactic); 

d) fişa de autoevaluare (Anexa 3.1. pentru personalul didactic); 
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e) declaraţia pe propria răspundere privind faptul că informaţiile se referă 

la propria activitate şi corespund adevărului (Anexa 4); 

Anexele se preiau din Metodologia – cadru de acordare a gradaţiilor de merit de către 

Universitatea Babeş-Bolyai 

3. Dosarul de concurs va conţine şi elemente doveditoare pentru activităţile enumerate.  

 


