UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE LITERE
DEPARTAMENTUL…………………………..
Postul de LECTOR UNIVERSITAR, perioadă nedeterminată, poziția……..
DOMENIUL FILOLOGIE
FIŞĂ DE VERIFICARE pentru îndeplinirea
standardelor minimale

Domeniul
activităţilor

Indicatori

Categorii

Subcategorii

Diploma de doctor în domeniul postului

1. Activitate
profesională

Cărţi de
specialitate

2. Activitate Articole,
de cercetare studii,
recenzii;

Punctaj

Elementul pentru
care se acordă
punctajul

50p

1.1. Carte de autor unic, având la bază teza de doctorat,
autor
publicată în România sau în străinătate, la edituri
acreditate CNCS, cu referenți științifici
1.2.
Autor sau coautor [= autor de capitol(e)] de: (a)în
monografie, sinteză, volum de studii tematice, studiu străinătate,
lingvistic, filologic, de critică sau istorie literară, dicţionar autor/coautor
ştiinţific, ediţie științifică, (a) în străinătate sau (b) în țară
(b) în țară,
autor/coautor

30p

cartea

2.1. Articole și studii publicate în reviste științifice indexate autor/coautor
ISI/Clarivate Analytics, Elsevier/Scopus, EBSCO

25p/15p fiecare articol

40p/20p fiecare
volum/studiu/capitol
30p/15p

Punctajul
acumulat

editare;
comunicări
2.2. Articole și studii publicate în reviste științifice indexate
ERIH Plus sau indexate concomitent în 3 baze de date
internaționale, altele decât cele de la criteriul anterior (se
exclude Google Scholar/Academic)
2.3. Articole și studii publicate în
Analele/Buletinele/Anuarele Universităților/Academiei,
volume colective, omagiale, in memoriam, în volume de
comunicări prezentate la manifestări științifice interne și
internaționale, cu comitete științifice, ca autor sau coautor,
(a) în străinătate, (b) în țară
2.4. Editarea unui volum colectiv de studii (volum
cuprinzând comunicările de la o sesiune / o conferință / un
congres, antologie tematică, volum omagial): (a) ca editor
unic; (b) în colaborare
2.5. Comunicări prezentate la manifestări științifice interne
și internaționale, cu comitete științifice, (a) în străinătate;
(b) în țară

autor/coautor

15p/7p

fiecare articol/studiu

(a) în
străinătate,
autor/coautor
(b) în țară,
autor/coautor

15p/7p

fiecare articol/studiu

editor/coeditor 10p/5p

fiecare volum

(a) / (b)

10p/5p

fiecare comunicare

5p

fiecare recenzie

4p/3p

fiecare articol

2.6. Recenzii științifice publicate în reviste de specialitate

2.7 Articole publicate în revistele culturale (a) din
străinătate (b) din țară

10p/5p

(a) / (b)

Condiții minimale:
Diploma de doctor în domeniul postului (criteriu obligatoriu)
Criteriul 1.1. (obligatoriu): 30 p.
Criteriile 1.2., 2.1–2.4 cumulate: ≥ 165 p. (obligatoriu: cel puțin un articol din categoriile 2.1-2.2)
Criteriile 2.5.–2.7. cumulate : ≥ 30 p.
Punctaj total general: ≥ 225 p.

