CLARIFICĂRI SUPLIMENTARE ÎN VEDEREA COMPLETĂRII CU ACURATEȚE A
DATELOR NECESARE ÎN PROCESUL DE CLASIFICARE A UNIVERSITĂȚILOR
ȘI IERARHIZARE A PROGRAMELOR DE STUDII PE DOMENII

În vederea corectării erorilor din procesul de culegere de date brute,
 următoarelor variabile le‐au fost atașate precizări suplimentare cu privire la
modalitatea de raportare a datelor brute;
 pentru domeniile de ierarhizare, trebuie să se țină cont de proiectul de Hotărâre
privind aprobarea nomenclatorului domeniilor și programelor de studii din învățământul
superior, disponibil pe pagina de web a Ministerului Educației, Cercetării,
Tineretului și Sportului;

Variabile pentru culegerea datelor primare în vederea clasificării
universităţilor
Indicatori cu privire la universitate

A 5. Număr de programe
Numărul de programe de studii universitare organizate de către componentele
organizatorice ale universității (conform art. 131 din Legea educației naționale nr.
1/2011). Se înregistrează date cu privire la ultimii 5 ani universitari (2005/06‐2009/10),
pentru următoarele categorii: licenţă, master, doctorat, post‐doctorat.
Precizări suplimentare:
1. Se au în vedere programele de studii universitare autorizate sau acreditate de ARACIS.
2. Se raportează numărul de programe de studii universitare care funcţionau în fiecare din anii pentru care se face
raportarea.

A 6. Număr total de studenți
Numărul total al studenţilor înmatriculaţi în instituţie. Se declară date pentru fiecare
din ultimii 5 ani universitari (2005/06‐2009/10), pentru următoarele niveluri de studii:
licență, master, doctorat, post‐doctorat şi pentru următoarele forme de organizare a
studiilor: învățământ cu frecvență, învățământ cu frecvență redusă, învățământ la distanță.
Precizări suplimentare:
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1. Se raportează inclusiv studenții cu taxă.
2. La nivelul de studii licență vor fi raportați și studenții de la programele de scurtă durată/colegii, corespunzătoare
anului în cauză.
3. Doctoranzii cuprinși la forma fără frecvență vor fi raportați la categoria învățământ cu frecvență redusă.
4. Raportarea de date are în vedere începutul anului universitar (1 octombrie).
5. Vor fi raportați inclusiv studenții ʺde la seralʺ, la categoria ʺînvățământ cu frecvență redusăʺ.

Criteriul nr. 1 (PI) PREDARE ȘI ÎNVĂŢARE
Standardul PI 1 Asigurarea resurselor umane (Universitatea dovedeşte o
preocupare permanentă pentru asigurarea resurselor umane necesare derulării la
standarde de calitate a activităţilor de predare şi învăţare.)
I 1.1. Personal de predare și de cercetare cu normă de bază
Numărul total de membri ai personalului de predare și de cercetare știinţifică cu norma
de bază/titulari în universitate, conform statelor de funcţii, pe fiecare funcție didactică și
de cercetare în parte (i.e. preparator, asistent universitar, lector/șef de lucrări,
conferenţiar, profesor, asistent de cercetare, CS, CS I, CS II, CS III), pentru fiecare din
ultimii 5 ani universitari (2005/06‐2009/10).
Precizări: Funcţiile didactice şi de cercetare respectă nomenclatura utilizată la art. 285 alin. (1) din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011; funcţia de preparator universitar, existentă în temeiul actelor normative abrogate prin noua
Lege a educaţiei naţionale nr. 1/2011 se înscrie în tabel doar pentru prezenta aplicare a exerciţiului de colectare de
date.
Precizări suplimentare:
1. Se declară numărul total al persoanelor care dețin norma de bază conform legislației în vigoare la acel moment,
angajate cu carte de muncă și contract pe perioadă nedeterminată. Persoanele care au efectuat, în regim de plata cu
ora sau prin cumul, activități didactice nu vor fi declarate dacă nu au și normă de bază în cadrul
domeniului/programului universității.
2. Variabila se referă exclusiv la persoane fizice și nu la norme didactice. Altfel spus, a nu se confunda numărul de
persoane titulare (cu norma de bază în universitate) cu numărul de posturi din statul de funcții a căror încărcătură
didactică se realizează în regim de plata cu ora sau prin cumul.
3. La activități de cercetare, se declară doar persoanele care au în norma de bază, conform statutului personalului
didactic, activități de cercetare. Daca activitățile de cercetare sunt prestate pe baza unui contract separat, iar
persoanele își au norma de bază într‐o altă instituție, aceste persoane se declară la variabila I 1.2. În cazul în care
persoanele au norma de bază de predare în instituție și dețin un act adițional pentru activități de cercetare, ele se vor
declara la variabila I 1.1.
4. În ceea ce privește normele acoperite prin plata cu ora, persoanele (fizice) se declară la categoria asociaţi, doar dacă
nu au fost deja declaraţi la categoria titulari. Altfel spus, personalul titular în cadrul instituției, care are contract de
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muncă pe perioadă nedeterminată, și care ocupă norme sau fracții de norme prin plata cu ora, nu se vor declara la
variabila I 1.2., dacă au fost declarate la variabila I 1.1.
5. Datele trebuie să reflecte situația personalului de predare și cercetare titular/cu norma de bază din anul
corespunzător pentru care se realizează raportarea. De asemenea, datele trebuie să reprezinte numere întregi (i.e.
persoane fizice).
6. În cazul posturilor vacante care sunt suplinite în regim de plata cu ora de către cadre didactice cu norma de
bază/titulare în universitate (și care au contract de muncă pe perioadă nedeterminată): persoanele fizice care se află
în această situație, vor fi raportate o singură dată, ca personal titular (variabila I 1.1.).
7. În cazul posturilor vacante care sunt suplinite în regim de plata cu ora de către cadre didactice care nu au normă
de bază/ care nu sunt titulare: persoanele fizice care se află în această situație, vor fi raportate la categoria
personalului asociat (variabila I 1.2.).
8. Raportarea de date are în vedere situația de la începutul fiecărui an universitar (1 octombrie).

I 1.2. Personal de predare și de cercetare asociat
Numărul total de cadre didactice și de cercetare asociate/care dețin relații contractuale pe
perioadă determinată cu instituția, pe fiecare funcție didactică și de cercetare în parte (i.e.
preparator, asistent universitar, lector/șef de lucrări, conferenţiar, profesor, asistent de cercetare,
CS, CS I, CS II, CS III), pentru fiecare din ultimii 5 ani universitari (2005/06‐2009/10).
Precizări: Funcţiile didactice şi de cercetare respectă nomenclatura utilizată în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,
art. 285 alin. 1; funcţia de preparator universitar, existentă în temeiul actelor normative abrogate prin noua
Lege a Educaţiei Naţionale va fi înscrisă în tabel doar pentru prezenta aplicare a exerciţiului de colectare de date.
Precizări suplimentare:
1. Doctoranzii se vor declara la personal asociat (I 1.2), întrucât au contract pe perioadă determinată. În plus, tot la
această variabilă, se vor declara persoanele care au efectuat, în regim de plata cu ora sau prin cumul, activități
didactice, fără a avea normă de bază în cadrul domeniului/programului universității.
2. Variabila se referă exclusiv la persoane fizice și nu la norme didactice. Altfel spus, a nu se confunda numărul de
persoane asociate, cu numărul de posturi din statul de funcții a căror încărcătură didactică se realizează în regim de
plata cu ora sau prin cumul.
3. Doctoranzii în proiecte de cercetare remunerați în baza unui contract de cercetare se declară la variabila I 1.2.
4. În ceea ce privește normele acoperite prin plata cu ora, persoanele (fizice) se declară la categoria asociaţi, doar dacă
nu au fost deja declaraţi la categoria titulari. Altfel spus, personalul titular în cadrul instituției, care are contract de
muncă pe perioadă nedeterminată, și care ocupă norme sau fracții de norme prin plata cu ora, nu se vor declara la
variabila I 1.2., dacă au fost declarate la variabila I 1.1.
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5. Datele trebuie să reflecte situația personalului de predare și cercetare asociat din anul corespunzător pentru care
se realizează raportarea. De asemenea, datele trebuie să reprezinte numere întregi (i.e. persoane fizice).
6. Raportarea de date are în vedere situația de la începutul fiecărui an universitar (1 octombrie).

Standardul PI 2 – Curriculum și calificări (Universitatea asigură
organizarea de programe de studii al căror curriculum este adecvat
nevoilor de formare ale studenţilor şi oferă acestora şanse cât mai mari în
inserţia pe piaţa muncii prin calificările obţinute în urma absolvirii
programelor de studii).
I 2.1. Specializări acreditate
Numărul total de specializări acreditate pe ciclu de studii (i.e. licenţă, master, doctorat), în
fiecare din ultimii 5 ani universitari (2005/06‐2009/10).
Precizări suplimentare:
Se raportează numărul de specializări acreditate care funcţionau în fiecare din anii pentru care se realizează
raportarea.

I 2.11. Absolvenţi
Numărul total de absolvenţi (cu și fără diplomă de finalizare a studiilor) ai programelor de
studii gestionate de componentele organizatorice ale instituţiei de învăţământ superior. Se
colectează date separat din ultimii 5 ani universitari (2005/06‐2009/10) cu privire la absolvenţii cu
diplomă de finalizare a studiilor (care au obţinut diploma în anul universitar al absolvirii programului de
studii) și cu privire la absolvenţii fără diplomă de finalizare a studiilor (care au obţinut diploma de
absolvire într‐un an universitar ulterior absolvirii programului sau nu au obţinut niciodată diploma)
pentru toate cele trei niveluri de programe de studii (licenţă, master, doctorat).
Precizări:
Data obținerii diplomei se consideră a fi data promovării cu succes a examenului de diplomă și nu data emiterii
diplomei.
Prin diplomă se înţelege în sensul prezentului document diploma legal emisă care certifică încheierea unui ciclu de
studii: diplomă de licenţă, diplomă de master şi diplomă de doctor.
Precizări suplimentare:
1. Prin ʺabsolvenți fără diplomă la doctoratʺ facem referire la doctoranzii care nu au susținut public teza de
doctorat, dar au promovat toate celelalte activități specifice (cursuri la școala doctorală, referate, altele dupa caz). 2.
Prin ʺabsolvenți care au obținut diploma de doctor într‐un an universitar ulteriorʺ se au în vedere doctoranzii care
nu au obținut diploma de doctor în anul universitar care corespunde finalizării stagiului, din punct de vedere
formal, fără a lua în considerare amânări, întreruperi sau alte forme de prelungire a stagiului conform actelor
normative in vigoare.
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3. Dacă doctoranzii au finalizat programul doctoral, fără a‐și fi susținut teza, se trec la absolvenți fără diplomă de
studiu. Daca doctoranzii nu și‐au finalizat programul doctoral, atunci nu se raportează, pentru că nu au absolvit
programul (a se vedea precizările suplimentare de mai sus).
4. Data obținerii diplomei se consideră a fi data promovării cu succes a examenului de diplomă și nu data emiterii
diplomei. Cu toate acestea, promovarea cu succes a examenului de diplomă trebuie să fi fost confirmată ulterior
printr‐o diplomă.

I 2.12. Studenţi înmatriculaţi în primul an
Numărul total de studenţi înmatriculaţi în primul an de studiu, pe fiecare ciclu de studii
(licenţă, master și doctorat), pe fiecare din formele de organizare a programelor de
studii (la zi / cu frecvență; cu frecvență redusă și învățământ la distanță ) şi pentru
fiecare din categoriile: locuri bugetare, locuri cu taxă, în fiecare din ultimii 5 ani
universitari (2005/06‐2009/10)
Precizări suplimentare:
Raportarea de date are în vedere situația de la începutul fiecărui an universitar (1 octombrie).

Criteriul nr. 2. (C) CERCETARE ȘTIINŢIFICĂ
Standardul C1 Rezultate obţinute în activitatea de cercetare
știinţifică/creaţie artistică (Universitatea are în vedere implicarea în
activitatea de cercetare știinţifică/creaţie artistică, prin creșterea
permanentă a rezultatelor efectiv obţinute.)
C 1.1. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge
Numărul total de lucrări publicate în reviste indexate ISI Web of Knowledge de către membrii
personalului de predare și cercetare știinţifică cu norma de bază/titular în universitate și de
către persoanele aflate în relaţii contractuale de muncă pe perioadă determinată cu instituţia de
învăţământ superior (doctoranzi, post‐doctoranzi, personal academic asociat). Numărul de
lucrări se înregistrează pentru fiecare din ultimii 5 ani calendaristici (2006‐2010), pentru fiecare
din următoarele categorii: reviste cu factor de impact calculat, reviste fără factor de impact calculat
(Science si Social Sciences), reviste din Arts&Humanities, volume ale conferinţelor indexate (ISI
Proceedings).
Pentru revistele cu factor de impact calculat, se va înregistra și scorul relativ de influență
cumulat. Scorul relativ de influenţă cumulat rezultă din însumarea scorului relativ de influenţă
corespunzător fiecărui articol publicat.
Precizari:
Se vor raporta doar lucrari de tipul: Article, Proceedings Paper, Review, Book Review, Art Exhibit Review, Dance
Performance Review,, Film Review, Hardware Review, Music Performance Review, Music Score Review, Record
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Review, Software Review, TV Review, Radio Review, Video, Theater Review, din reviste si conferinte din categoria
Web of Science: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation
Index, Conference Proceedings Citation Index‐ Science, Conference Proceedings Citation Index‐ Social Science &
Humanities.
Scorul relativ de influenţă al revistelor este publicat la adresa http://www.cncs‐uefiscdi.ro/wp‐
content/themes/cncs/files/competitie2011‐idei/pce/scor_relativ_inf_rev.xls.
Lucrarile se raporteaza doar pentru situaţiile în care autorul/autorii au menţionat expres în text afilierea
instituţională la universitate.
Precizări suplimentare:
1. În cazul unei lucrări publicate de mai mulți autori, care au norma de bază/ care sunt titulari, cu contract de
muncă pe perioadă nedeterminată, în aceeași instituție de învățământ superior, aceasta va fi raportată o singură
dată, de persoana cu statut de autor principal. Dacă statutul de autor principal nu poate fi stabilit, atunci lucrarea
va fi raportată doar de unul dintre autori.
2. În cazul unei lucrări publicate de mai mulți autori, care au norma de bază/care sunt titulari, cu contract de
muncă pe perioadă nedeterminată, în instituții de învățământ superior diferite, atunci aceasta va fi raportată
fracționat. E.g. în situația unui articol științific publicat de doi autori, atunci acesta va fi raportat fracționat, 1/2,
pentru fiecare din cele două instituții de învățământ superior, din care provin cei doi autori. În situația unui articol
științific publicat de trei autori, atunci acesta va fi raportat fracționat, 1/3, pentru fiecare din cele trei instituții de
învățământ superior din care provin cei trei autori. În situația unui articol științific publicat de trei autori, din care
doi fac parte dintr‐o instituție de învățământ superior, iar cel de‐al treilea autor face parte dintr‐o a doua instituție
de învățământ superior, atunci articolul va fi raportat 2/3 pentru instituția din care provin cei doi autori, și 1/3
pentru instituția din care provine cel de‐al treilea autor.
3. Atenție! Vor fi raportate doar publicațiile care respectă condițiile predefinite la nivelul variabilei. În cazul în care
există lucrări științifice pentru care nu se poate menționa expres afilierea instituțională, acestea vor fi raportate cu
respectarea celorlalte condiții predefinite, precizări și precizări suplimentare. Lucrările publicate pentru care a fost
menționată expres în text o altă afiliere instituțională, decât cea la instituția de învățământ superior
corespunzătoare, nu pot fi raportate.
4. Raportarea trebuie să aibă în vedere faptul ca autorul/autorii lucrărilor să fi facut parte din categoria personal de
predare și cercetare titular/ norma de bază sau asociat, în instituția de învățământ superior, în anul pentru care se
face raportarea.
5. Articolele indexate ISI Web of Knowledge publicate în reviste cu factor de impact pe anul 2009, dar care nu au
publicat încă factorul de impact pe anul 2010, sunt raportate la reviste considerate cu factor de impact (fără a se lua
în calcul vreo valoare a factorului de impact, dacă aceasta nu există).
6. ʺScorul relativ de influență cumulatʺ face referire la agregarea prin însumare a scorurilor de influență a tuturor
lucrărilor publicate în reviste care au un scor relativ de influență nenul. În ceea ce privește numărul de zecimale
care trebuie raportat pentru acest scor, în tabelele CNCS, scorul relativ de influență este furnizat cu 5 zecimale, ceea
ce înseamnă că din adunarea acestora rezultă numere care au 5 zecimale.

C 1.2. Articole indexate BDI
Numărul total de articole publicate în reviste din strainatate indexate BDI sau in reviste
categoria B+ (CNCSIS) de către membrii personalului de predare și cercetare știinţifică cu
norma de bază/titular în universitate și, separat, de către persoanele aflate în relaţii contractuale
de muncă pe perioadă determinată cu instituţia de învăţământ superior (doctoranzi, post‐
doctoranzi, personal academic asociat). Numărul de articole se înregistrează pentru fiecare din
ultimii 5 ani calendaristici (2006‐2010).
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Precizări suplimentare:
1. În cazul unui articol publicat de mai mulți autori, care au norma de bază/ care sunt titulari, cu contract de
muncă pe perioadă nedeterminată, în aceeași instituție de învățământ superior, acesta va fi raportat o singură dată,
de persoana cu statut de autor principal. Dacă statutul de autor principal nu poate fi stabilit, articolul va fi raportat
doar de unul dintre autori.
2. În cazul unui articol publicat de mai mulți autori, care au norma de bază/care sunt titulari, cu contract de muncă
pe perioadă nedeterminată, în instituții de învățământ superior diferite, atunci acesta va fi raportat fracționat. E.g.
în situația unui articol științific publicat de doi autori, atunci acesta va fi raportat fracționat, 1/2, pentru fiecare din
cele două instituții de învățământ superior, din care provin cei doi autori. În situația unui articol științific publicat
de trei autori, atunci acesta va fi raportat fracționat, 1/3, pentru fiecare din cele trei instituții de învățământ
superior din care provin cei trei autori. În situația unui articol științific publicat de trei autori, din care doi fac parte
dintr‐o instituție de învățământ superior, iar cel de‐al treilea autor face parte dintr‐o a doua instituție de
învățământ superior, atunci articolul va fi raportat 2/3 pentru instituția din care provin cei doi autori, și 1/3 pentru
instituția din care provine cel de‐al treilea autor.
3. Atenție! Vor fi raportate doar publicațiile care respectă condițiile predefinite la nivelul variabilei. Articolele
publicate pentru care a fost menționată expres în text o altă afiliere instituțională, decât cea la instituția de
învățământ superior corespunzătoare, nu pot fi raportate.
4. Raportarea trebuie să aibă în vedere faptul ca autorul/autorii articolelor științifice să fii facut parte din categoria
personal de predare și cercetare titular/ norma de bază sau asociat, în instituția de învățământ superior, în anul
pentru care se face raportarea.

C 1.3. Articole CNCSIS (B)
Numărul total de articole publicate în reviste de specialitate naţionale recunoscute de CNCSIS
(categoria B), de către membrii personalului de predare și cercetare știinţifică cu norma de
bază/titular în universitate și de către persoanele aflate în relaţii contractuale de muncă pe
perioadă determinată cu instituţia de învăţământ superior (doctoranzi, post‐doctoranzi,
personal academic asociat). Numărul de articole se înregistrează pentru fiecare din ultimii 5 ani
calendaristici (2006‐2010).
Precizări suplimentare:
1. În cazul unui articol publicat de mai mulți autori, care au norma de bază/ care sunt titulari, cu contract de
muncă pe perioadă nedeterminată, în aceeași instituție de învățământ superior, acesta va fi raportat o singură dată,
de persoana cu statut de autor principal. Dacă statutul de autor principal nu poate fi stabilit, articolul va fi raportat
doar de unul dintre autori.
2. În cazul unui articol publicat de mai mulți autori, care au norma de bază/care sunt titulari, cu contract de muncă
pe perioadă nedeterminată, în instituții de învățământ superior diferite, atunci acesta va fi raportat fracționat. E.g.
în situația unui articol științific publicat de doi autori, atunci acesta va fi raportat fracționat, 1/2, pentru fiecare din
cele două instituții de învățământ superior, din care provin cei doi autori. În situația unui articol științific publicat
de trei autori, atunci acesta va fi raportat fracționat, 1/3, pentru fiecare din cele trei instituții de învățământ
superior din care provin cei trei autori. În situația unui articol științific publicat de trei autori, din care doi fac parte
dintr‐o instituție de învățământ superior, iar cel de‐al treilea autor face parte dintr‐o a doua instituție de
învățământ superior, atunci articolul va fi raportat 2/3 pentru instituția din care provin cei doi autori, și 1/3 pentru
instituția din care provine cel de‐al treilea autor.
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3. Atenție! Vor fi raportate doar publicațiile care respectă condițiile predefinite la nivelul variabilei. Articolele
publicate pentru care a fost menționată expres în text o altă afiliere instituțională, decât cea la instituția de
învățământ superior corespunzătoare, nu pot fi raportate.
4. Raportarea trebuie să aibă în vedere faptul ca autorul/autorii articolelor științifice să fii facut parte din categoria
personal de predare și cercetare titular/ norma de bază sau asociat, în instituția de învățământ superior, în anul
pentru care se face raportarea.

C 1.4. Cărți la edituri internaționale
Numărul total de cărţi, de unic autor sau coordonate, publicate la edituri internaţionale
de către membrii personalului de predare și cercetare știinţifică și de către persoanele
aflate în relaţii contractuale de muncă pe perioadă determinată cu instituția de
învățământ superior (doctoranzi, post‐doctoranzi, personal academic asociat). Datele se
înregistrează pentru fiecare din ultimii 5 ani calendaristici (2006‐2010), pentru
următoarele categorii: (1) cărţi de unic autor, (2) cărţi coordonate.
Precizari:
Doar pentru situaţiile în care autorul/coordonatorul a menţionat expres în text afilierea instituţională la
universitate.
Inclusiv: studii filosofice; cărţi de cercetare; monografii; tratate; antologii; antologii comentate; traduceri de
publicaţii, de manuale de specialitate; comentarii; ediţii critice ale unor opere fundamentale; ediţii de documente;
sinteze; eseuri; crestomaţii etc.
Precizări suplimentare:
1. În cazul unei cărți publicate de cel puțin doi coordonatori, care au norma de bază/ care sunt titulari, cu contract
de muncă pe perioadă nedeterminată, în aceeași instituție de învățământ superior, aceasta va fi raportată o singură
dată, de unul dintre coordonatori.
2. În cazul unei cărți publicate de cel puțin doi coordonatori, care au norma de bază/care sunt titulari, cu contract de
muncă pe perioadă nedeterminată, în instituții de învățământ superior diferite, atunci aceasta va fi raportată
fracționat. E.g. în situația unei cărți cu doi coordonatori, atunci aceasta va fi raportată fracționat, 1/2, pentru fiecare
din cele două instituții de învățământ superior, din care provin cei doi coordonatori. În situația unei cărți publicate
de trei coordonatori, atunci acesta va fi raportată fracționat, 1/3, pentru fiecare din cele trei instituții de învățământ
superior din care provin cei trei coordonatori. În situația unei cărți publicate de trei coordonatori, din care doi fac
parte dintr‐o instituție de învățământ superior, iar cel de‐al treilea autor face parte dintr‐o a doua instituție de
învățământ superior, atunci cartea va fi raportată 2/3 pentru instituția din care provin cei doi coordonatori, și 1/3
pentru instituția din care provine cel de‐al treilea coordonatori.
3. În cazul în care o carte are mai mulți autori, atunci aceasta va fi raportată la această variabilă, fracționat, conform
procedurii descrise mai sus.
4. Atenție! Vor fi raportate doar cărțile care respectă condițiile predefinite la nivelul variabilei. Cărțile publicate
pentru care a fost menționată expres în text o altă afiliere instituțională, decât cea la instituția de învățământ
superior corespunzătoare, nu pot fi raportate.
5. Raportarea trebuie să aibă în vedere faptul ca autorul/coordonatorul/coordonatorii cărților să fii facut parte din
categoria personal de predare și cercetare titular/ norma de bază sau asociat, în instituția de învățământ superior, în
anul pentru care se face raportarea.

C 1.5. Cărţi la edituri CNCSIS
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Numărul total de cărţi de autor sau coordonate, publicate la edituri naţionale,
recunoscute de CNCSIS, de către membrii personalului de predare și cercetare
știinţifică, cu norma de bază/titular în universitate și de către persoanele aflate în relaţii
contractuale de muncă pe perioadă determinată cu instituţia de învăţământ superior
(doctoranzi, post‐doctoranzi, personal academic asociat). Datele se înregistrează pentru
fiecare din ultimii 5 ani calendaristici (2006‐2010), pentru următoarele categorii: (1) cărți
de unic autor (2) cărţi coordonate.
Precizari:
Doar pentru situaţiile în care autorul/coordonatorul a menţionat expres în text afilierea instituţională la
universitate.
Inclusiv, studii filosofice; cărţi de cercetare; monografii; tratate; antologii; antologii comentate; traduceri de
publicaţii, de manuale de specialitate; comentarii; ediţii critice ale unor opere fundamentale; ediţii de documente;
sinteze; eseuri; crestomaţii etc.
Precizări suplimentare:
1. În cazul unei cărți publicate de cel puțin doi coordonatori, care au norma de bază/ care sunt titulari, cu contract
de muncă pe perioadă nedeterminată, în aceeași instituție de învățământ superior, aceasta va fi raportată o singură
dată, de unul dintre coordonatori.
2. În cazul unei cărți publicate de cel puțin doi coordonatori, care au norma de bază/care sunt titulari, cu contract de
muncă pe perioadă nedeterminată, în instituții de învățământ superior diferite, atunci aceasta va fi raportată
fracționat. E.g. în situația unei cărți cu doi coordonatori, atunci aceasta va fi raportată fracționat, 1/2, pentru fiecare
din cele două instituții de învățământ superior, din care provin cei doi coordonatori. În situația unei cărți publicate
de trei coordonatori, atunci acesta va fi raportată fracționat, 1/3, pentru fiecare din cele trei instituții de învățământ
superior din care provin cei trei coordonatori. În situația unei cărți publicate de trei coordonatori, din care doi fac
parte dintr‐o instituție de învățământ superior, iar cel de‐al treilea autor face parte dintr‐o a doua instituție de
învățământ superior, atunci cartea va fi raportată 2/3 pentru instituția din care provin cei doi coordonatori, și 1/3
pentru instituția din care provine cel de‐al treilea coordonatori.
3. În cazul în care o carte are mai mulți autori, atunci aceasta va fi raportată la această variabilă, fracționat, conform
procedurii descrise mai sus.
4. Atenție! Vor fi raportate doar cărțile care respectă condițiile predefinite la nivelul variabilei. Cărțile publicate
pentru care a fost menționată expres în text o altă afiliere instituțională, decât cea la instituția de învățământ
superior corespunzătoare, nu pot fi raportate.
5. Raportarea trebuie să aibă în vedere faptul ca autorul/coordonatorul/coordonatorii cărților să fii facut parte din
categoria personal de predare și cercetare titular/ norma de bază sau asociat, în instituția de învățământ superior, în
anul pentru care se face raportarea.

C 1.6. Capitole de cărți la edituri internaționale
Numărul total de capitole de carte, publicate la edituri internaţionale de către membrii
personalului de predare și cercetare știinţifică, cu norma de bază/titular în universitate,
și de către persoanele aflate în relaţii contractuale de muncă pe perioadă determinată cu
instituția de învățământ superior (doctoranzi, post‐doctoranzi, personal academic
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asociat). Datele se înregistrează pentru fiecare din ultimii 5 ani calendaristici (2006‐
2010).
Precizari:
Doar pentru situaţiile în care autorul/coautorul a menţionat expres afilierea instituţională la universitate.
Inclusiv, studii filosofice; cărţi de cercetare; monografii; tratate; antologii; antologii comentate; traduceri de
publicaţii, de manuale de specialitate; comentarii; ediţii critice ale unor opere fundamentale; ediţii de documente;
sinteze; eseuri; crestomaţii etc.
Precizări suplimentare:
1. În cazul unui capitol de carte publicat de cel puțin doi autori, care au norma de bază/ care sunt titulari, cu
contract de muncă pe perioadă nedeterminată, în aceeași instituție de învățământ superior, acesta va fi raportat o
singură dată, de unul dintre autorii capitolului.
2. În cazul unui capitol de carte publicat de cel puțin doi autori, care au norma de bază/care sunt titulari, cu
contract de muncă pe perioadă nedeterminată, în instituții de învățământ superior diferite, atunci acesta va fi
raportat fracționat. E.g. în situația unui capitol cu doi autori, atunci acesta va fi raportat fracționat, 1/2, pentru
fiecare din cele două instituții de învățământ superior, din care provin cei doi autori. În situația unui capitol
publicat de trei autori, atunci acesta va fi raportat fracționat, 1/3, pentru fiecare din cele trei instituții de
învățământ superior din care provin cei trei autori. În situația unui capitol publicat de trei autori, din care doi fac
parte dintr‐o instituție de învățământ superior, iar cel de‐al treilea autor face parte dintr‐o a doua instituție de
învățământ superior, atunci capitolul va fi raportat 2/3 pentru instituția din care provin cei doi autori, și 1/3 pentru
instituția din care provine cel de‐al treilea autor.
3. Atenție! Vor fi raportate doar capitolele din cărți care respectă condițiile predefinite la nivelul variabilei.
Capitolele din cărți publicate pentru care a fost menționată expres în text o altă afiliere instituțională, decât cea la
instituția de învățământ superior corespunzătoare, nu pot fi raportate.
4. Raportarea trebuie să aibă în vedere faptul ca autorul/autorii capitolului/capitolelor să fii facut parte din categoria
personal de predare și cercetare titular/ norma de bază sau asociat, în instituția de învățământ superior, în anul
pentru care se face raportarea.

C 1.7. Capitole de cărți la edituri CNCSIS:
Numărul total de capitole de carte publicate la edituri naţionale recunoscute de
CNCSIS, de către membrii personalului de predare și cercetare știinţifică, cu norma de
bază în universitate, și de către persoanele aflate în relaţii contractuale de muncă pe
perioadă determinată cu instituţia de învăţământ superior (doctoranzi, post‐doctoranzi,
personal academic asociat). Datele se înregistrează pentru fiecare din ultimii 5 ani
calendaristici (2006‐2010).
Precizari:
Doar pentru situaţiile în care autorul/coautorul a menţionat expres afilierea instituţională la universitate.
Inclusiv: studii filosofice; cărţi de cercetare; monografii; tratate; antologii; antologii comentate; traduceri de
publicaţii, de manuale de specialitate; comentarii; ediţii critice ale unor opere fundamentale; ediţii de documente;
sinteze; eseuri; crestomaţii etc.
Precizări suplimentare:
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1. În cazul unui capitol de carte publicat de cel puțin doi autori, care au norma de bază/ care sunt titulari, cu
contract de muncă pe perioadă nedeterminată, în aceeași instituție de învățământ superior, acesta va fi raportat o
singură dată, de unul dintre autorii capitolului.
2. În cazul unui capitol de carte publicat de cel puțin doi autori, care au norma de bază/care sunt titulari, cu
contract de muncă pe perioadă nedeterminată, în instituții de învățământ superior diferite, atunci acesta va fi
raportat fracționat. E.g. în situația unui capitol cu doi autori, atunci acesta va fi raportat fracționat, 1/2, pentru
fiecare din cele două instituții de învățământ superior, din care provin cei doi autori. În situația unui capitol
publicat de trei autori, atunci acesta va fi raportat fracționat, 1/3, pentru fiecare din cele trei instituții de
învățământ superior din care provin cei trei autori. În situația unui capitol publicat de trei autori, din care doi fac
parte dintr‐o instituție de învățământ superior, iar cel de‐al treilea autor face parte dintr‐o a doua instituție de
învățământ superior, atunci capitolul va fi raportat 2/3 pentru instituția din care provin cei doi autori, și 1/3 pentru
instituția din care provine cel de‐al treilea autor.
3. Atenție! Vor fi raportate doar capitolele din cărți care respectă condițiile predefinite la nivelul variabilei.
Capitolele din cărți publicate pentru care a fost menționată expres în text o altă afiliere instituțională, decât cea la
instituția de învățământ superior corespunzătoare, nu pot fi raportate.
4. Raportarea trebuie să aibă în vedere faptul ca autorul/autorii capitolului/capitolelor să fii facut parte din categoria
personal de predare și cercetare titular/ norma de bază sau asociat, în instituția de învățământ superior, în anul
pentru care se face raportarea.

C 1.8. Titluri de doctor
Numărul total de titluri de doctor acordate, în fiecare din ultimii 5 ani calendaristici
(2006‐2010).
Precizări suplimentare:
1. Data susţinerii doctoratului se referă la data susţinerii publice, cu condiţia ca titlul să fi fost ulterior confirmat
prin ordin de ministru.
2. Variabila se referă la numărul de doctoranzi care au obținut titlul de doctor în cadrul școlii doctorale a
universității respective

C 1.10. Creații/performanțe
Numărul de lucrări/opere prezentate în Romania în domeniul cinematografiei și artelor
spectacolului, muzicii, artelor vizuale, arhitecturii urbanismului și patrimoniului
cultural etc., sau alte realizări supuse dreptului de autor, sau performanţe omologate
pentru domeniul sportului, ale membrilor personalului de predare și cercetare
știinţifică, cu norma de bază în universitate, și ale persoanelor aflate în relaţii
contractuale de muncă pe perioadă determinată cu instituţia de învăţământ superior
(doctoranzi, post‐doctoranzi, personal academic asociat). Datele se înregistrează pentru
fiecare din ultimii 5 ani calendaristici (2006‐2010).
Precizări: Doar pentru situaţiile în care autorul/autorii au menţionat expres în text afilierea instituţională la
universitate.
Precizări suplimentare:
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1. Vor fi declarate doar performanţele proprii ale cadrelor didactice. Performanţele obţinute de loturi, spre exemplu,
pot fi declarate doar dacă antrenorul lotului a primit la rândul său o distincţie alături de lotul respectiv, cum este de
regulă uzanţa la astfel de competiţii.
2. De asemenea, la această variabilă pot fi raportate și creațiile/lucrările/operele/alte realizări etc pentru care,
conform practicii, nu poate fi menționată în mod expres afilierea instituțională.

Standardul CI 4.2. Capacitatea universităţii de a susţine cercetarea
(Universitatea trebuie să demonstreze că deţine capacitatea necesară
pentru a susţine cercetarea știinţifică, la nivelul programelor sale de
studii.)
I 1.3. Profesori conducători de doctorat
Numărul conducătorilor de doctorat. Se înregistrează date pentru fiecare din ultimii 5
ani universitari (2005/06‐2009/10), pentru categoriile: (1) profesori cu drept de conducere de
doctorat, angajaţi pe perioadă nedeterminată; (2) profesori cu drept de conducere de doctorat,
angajaţi pe perioadă determinată/asociaţi; (3) cadre didactice abilitate cu drept de conducere de
doctorat, angajate pe perioadă nedeterminată; (4) cadre didactice abilitate cu drept de conducere
de doctorat, angajate pe perioadă determinată.
Precizări suplimentare:
În cazul în care există evidenţe documentare ale co‐tutelei, iar profesorii care co‐tutelează doctoratul nu sunt
anagjaţi pe bază de contract de muncă pe perioadă determinată ai instituţiei, aceştia nu pot fi declaraţi. Dacă deţin
un contract pe perioadă determinată, atunci pot fi declaraţi ca asociaţi.
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Variabile pentru culegerea datelor primare în vederea ierarhizării
programelor de studii pe domenii
Variabile cu privire la ierarhizarea programelor de studii pe domenii
A 5. Număr de programe
Numărul de programe de studii universitare organizate de către componentele
organizatorice ale universității (conform art. 131 din Legea educației naționale nr.
1/2011). Se înregistrează date pentru fiecare din ultimii 5 ani universitari (2005/06 ‐
2009/2010), pentru următoarele categorii: licenţă, master, doctorat, post‐doctorat.
Precizări suplimentare:
1. Se au în vedere programele de studii universitare autorizate sau acreditate de ARACIS.
2. Se raportează numărul de programe de studii universitare care funcţionau în fiecare din anii pentru care se face
raportarea.
3. Se au în vedere programele de studii din cadrul domeniului de ierarhizare.

A 6. Număr total de studenţi
Numărul total al studenţilor înmatriculaţi în instituţie. Se declară date pentru fiecare
din ultimii 5 ani universitari (2005/06 ‐ 2009/2010), pentru următoarele categorii: licenţă,
master, doctorat, post‐doctorat şi pentru următoarele forme de organizare: învățământ cu
frecvență, învățământ cu frecvență redusă, învățământ la distanță.
Precizări suplimentare:
1. Se au în vedere studenții din domeniul de ierarhizare.
2. Se raportează inclusiv studenții cu taxă.
3. La nivelul de studii licență vor fi raportați și studenții de la programele de scurtă durată/colegii,
corespunzătoare anului în cauză.
4. Doctoranzii cuprinși la forma fără frecvență vor fi raportați la categoria învățământ cu frecvență redusă.
5. Raportarea de date are în vedere începutul anului universitar (1 octombrie).
6. Vor fi raportați inclusiv studenții ʺde la seralʺ, la categoria ʺînvățământ cu frecvență redusăʺ.

A 7. Domeniul de studiu supus evaluării
Domeniul de studiu în care este/sunt plasat/plasate programul/programele de studii.
Precizări:
În cadrul evaluării, sunt luate în considerare toate programele de studii universitare de licenţă, master și doctorat,
din domeniul de studii (identificat).
De exemplu, pentru domeniul de studii fizică, se consideră toate programele de studii universitare (de licenţă,
master și doctorat) asociate.
Precizări suplimentare:
Se au în vedere și domeniile de ierarhizare compuse doar dintr‐un singur program de studii universitare.
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Criteriul nr. 1 (PI) PREDARE ȘI ÎNVĂŢARE
Standardul PI 1 Asigurarea resurselor umane (Universitatea dovedeşte o
preocupare permanentă pentru asigurarea resurselor umane necesare
derulării la standarde de calitate a activităţilor de predare şi învăţare
implicate de programele domeniului de studiu evaluat.)
(P) I 1.1. Personal de predare și de cercetare cu normă de bază
Numărul total de membri ai personalului de predare și de cercetare știinţifică cu norma
de bază/titulari în universitate, conform statelor de funcţii, pe fiecare funcție didactică și
de cercetare în parte (i.e. preparator, asistent universitar, lector/șef de lucrări,
conferenţiar, profesor, asistent de cercetare, CS, CS I, CS II, CS III), pentru fiecare din
ultimii 5 ani universitari (2005/06‐2009/10), din cadrul domeniului de studii evaluat.
Precizări: Funcţiile didactice şi de cercetare respectă nomenclatura art. 285 alin. (1),(2) din Legea Educaţiei
Naţionale nr. 1/2011; funcţia de preparator universitar, existentă în temeiul actelor normative abrogate prin
noua Lege a educaţiei naţionale nr. 1/2011 se înscrie în tabel doar pentru prezenta aplicare a exerciţiului de colectare
de date.
Precizări suplimentare:
1. Se declară numărul total al persoanelor care dețin norma de bază conform legislației în vigoare la acel moment,
angajate cu carte de muncă și contract pe perioadă nedeterminată. Persoanele care au efectuat, în regim de plata cu
ora sau prin cumul, activități didactice nu vor fi declarate dacă nu au și normă de bază în cadrul
domeniului/programului universității.
2. Variabila se referă exclusiv la persoane fizice și nu la norme didactice. Altfel spus, a nu se confunda numărul de
persoane titulare (cu norma de bază în universitate) cu numărul de posturi din statul de funcții a căror încărcătură
didactică se realizează în regim de plata cu ora sau prin cumul.
3. La activități de cercetare, se declară doar persoanele care au în norma de bază, conform statutului personalului
didactic, activități de cercetare. Daca activitățile de cercetare sunt prestate pe baza unui contract separat, iar
persoanele își au norma de bază într‐o altă instituție, aceste persoane se declară la variabila (P) I 1.2. În cazul în care
persoanele au norma de bază de predare în instituție și dețin un act adițional pentru activități de cercetare, ele se vor
declara la variabila (P) I 1.1.
4. În ceea ce privește normele acoperite prin plata cu ora, persoanele (fizice) se declară la categoria asociaţi, doar dacă
nu au fost deja declaraţi la categoria titulari. Altfel spus, personalul titular în cadrul instituției, care are contract de
muncă pe perioadă nedeterminată, și care ocupă norme sau fracții de norme prin plata cu ora, nu se vor declara la
variabila (P) I 1.2., dacă au fost declarate la variabila (P) I 1.1.
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5. Dacă o persoană are acelaşi curs la mai multe domenii de ierarhizare, va fi declarată ca şi titulară, o singură dată,
la un singur domeniu ierarhizare, acel domeniu de ierarhizare în care deţine norma de bază, de regulă catedra în
care este angajată.
6. Datele trebuie să reflecte situația personalului de predare și cercetare titular/cu norma de bază din anul
corespunzător pentru care se realizează raportarea. De asemenea, datele trebuie să reprezinte numere întregi (i.e.
persoane fizice).
7. În cazul posturilor vacante care sunt suplinite în regim de plata cu ora de către cadre didactice cu norma de
bază/titulare în universitate (și care au contract de muncă pe perioadă nedeterminată): persoanele fizice care se află
în această situație, vor fi raportate o singură dată, ca personal titular (variabila (P) I 1.1.).
8. În cazul posturilor vacante care sunt suplinite în regim de plata cu ora de către cadre didactice care nu au normă
de bază/ care nu sunt titulare: persoanele fizice care se află în această situație, vor fi raportate la categoria
personalului asociat (variabila (P) I 1.2.).
9. În cadrul aceleeași universități, un cadru didactic titular/cu norma de bază, dacă predă la cel puțin două domenii
de ierarhizare, va fi declarat fracționat, în funcție de ponderea normei/normelor didactice (de bază, cumul sau plata
cu ora) în cadrul domeniilor de ierarhizare respective.
10. Raportarea de date are în vedere situația de la începutul fiecărui an universitar (1 octombrie).

(P) I 1.2. Personal de predare și de cercetare asociat
Numărul total de cadre didactice și de cercetare asociate/care dețin relații contractuale
pe perioadă determinată cu instituția, pe fiecare funcție didactică și de cercetare în parte
(i.e. preparator, asistent universitar, lector/șef de lucrări, conferenţiar, profesor, asistent
de cercetare, CS, CS I, CS II, CS III), pentru fiecare din ultimii 5 ani universitari (2005/06‐
2009/10), din cadrul domeniului de studii evaluat.
Precizări: Funcţiile didactice şi de cercetare respectă nomenclatura art. 285 alin. (1) și (2) din Legea Educaţiei
Naţionale nr. 1/2011; funcţia de preparator universitar, existentă în temeiul actelor normative abrogate prin
noua Lege a educaţiei naţionale nr. 1/2011 se înscrie în tabel doar pentru prezenta aplicare a exerciţiului de colectare
de date.
1. Doctoranzii se vor declara la personal asociat ((P) I 1.2), întrucât au contract pe perioadă determinată. În plus,
tot la această variabilă, se vor declara persoanele care au efectuat, în regim de plata cu ora sau prin cumul, activități
didactice, fără a avea normă de bază în cadrul domeniului/programului universității.
2. Variabila se referă exclusiv la persoane fizice și nu la norme didactice. Altfel spus, a nu se confunda numărul de
persoane asociate, cu numărul de posturi din statul de funcții a căror încărcătură didactică se realizează în regim de
plata cu ora sau prin cumul.
3. Doctoranzii în proiecte de cercetare remunerați în baza unui contract de cercetare se declară la variabila (P) I 1.2.
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4. În ceea ce privește normele acoperite prin plata cu ora, persoanele (fizice) se declară la categoria asociaţi, doar dacă
nu au fost deja declaraţi la categoria titulari. Altfel spus, personalul titular în cadrul instituției, care are contract de
muncă pe perioadă nedeterminată, și care ocupă norme sau fracții de norme prin plata cu ora, nu se vor declara la
variabila (P) I 1.2., dacă au fost declarate la variabila (P) I 1.1.
5. Datele trebuie să reflecte situația personalului de predare și cercetare asociat din anul corespunzător pentru care
se realizează raportarea. De asemenea, datele trebuie să reprezinte numere întregi (i.e. persoane fizice).
6. Personalul didactic și de cercetare asociat se va declara fracționat pe domeniile de ierarhizare în care predă în
instituția respectivă. Pentru a obține fracția corespunzatoare unui domeniu de ierarhizare, se vor însuma orele de
predare și cercetare pe care persoana le prestează în instituție la toate programele de studii; apoi numărul de ore
aferente programelor de studii universitare cuprinse într‐un domeniu de ierarhizare se va împărți la totalul obținut
anterior pe instituție rezultând astfel valoarea subunitară ce trebuie declarată pe domeniul de ierarhizare respectiv.
7. Raportarea de date are în vedere situația de la începutul fiecărui an universitar (1 octombrie).

Standardul PI 2 – Curriculum și calificări (Universitatea asigură
organizarea de programe de studii al căror curriculum este adecvat
nevoilor de formare ale studenţilor şi oferă acestora şanse cât mai mari în
inserţia pe piaţa muncii prin calificările obţinute în urma absolvirii
programelor de studii.)
(P) I 2.1. Specializări acreditate
Numărul total de specializări acreditate pe ciclu de studii (i.e. licenţă, master, doctorat),
în fiecare din ultimii 5 ani universitari (2005/06‐2009/10), din cadrul domeniului de
studii evaluat.
Precizări suplimentare:
Se raportează numărul de specializări acreditate care funcţionau în fiecare din anii pentru care se
realizează raportarea.

(P) I 2.11. Absolvenţi
Numărul total de absolvenţi (cu și fără diplomă de finalizare a studiilor) ai programelor
de studii gestionate de componentele organizatorice ale instituţiei de învăţământ
superior, din cadrul domeniului de studii evaluat. Se colectează date din ultimii 5 ani
universitari (2005/06‐2009/10) cu privire la absolvenţii cu diplomă de finalizare a studiilor
(care au obţinut diploma în anul absolvirii) și cu privire la absolvenţii fără diplomă de
finalizare a studiilor.
Precizări suplimentare:
1. Prin ʺabsolvenți fără diplomă la doctoratʺ facem referire la doctoranzii care nu au susținut public teza de
doctorat, dar au promovat toate celelalte activități specifice (cursuri la școala doctorală, referate, altele dupa caz). 2.

16

Prin ʺabsolvenți care au obținut diploma de doctor într‐un an universitar ulteriorʺ se au în vedere doctoranzii care
nu au obținut diploma de doctor în anul universitar care corespunde finalizării stagiului, din punct de vedere
formal, fără a lua în considerare amânări, întreruperi sau alte forme de prelungire a stagiului conform actelor
normative in vigoare.
3. Dacă doctoranzii au finalizat programul doctoral, fără a‐și fi susținut teza, se trec la absolvenți fără diplomă de
studiu. Daca doctoranzii nu și‐au finalizat programul doctoral, atunci nu se raportează, pentru că nu au absolvit
programul (a se vedea precizările suplimentare de mai sus).
4. Data obținerii diplomei se consideră a fi data promovării cu succes a examenului de diplomă și nu data emiterii
diplomei. Cu toate acestea, promovarea cu succes a examenului de diplomă trebuie să fi fost confirmată ulterior
printr‐o diplomă.

(P) I 2.12. Studenţi înmatriculaţi în primul an
Numărul total de studenţi înmatriculaţi în primul an de studiu, pe fiecare ciclu de studii
(licenţă, master și doctorat), pe fiecare din formele de organizare a programelor de
studii (la zi / cu frecvență; cu frecvență redusă și învățământ la distanță ) şi pentru
fiecare din categoriile: locuri bugetare, locuri cu taxă, în fiecare din ultimii 5 ani
universitari (2005/06‐2009/10), în cadrul domeniului de studii evaluat.
Precizări suplimentare:
Raportarea de date are în vedere situația de la începutul fiecărui an universitar (1 octombrie).

(P) I 2.5. Număr de absolvenţi
Numărul total al absolvenţilor certificaţi (cu diplomă) pe fiecare ciclu de studii (i.e.
absolvenţi licenţă cu diplomă, absolvenţi master cu diplomă, absolvenţi doctorat cu
titlu), în fiecare din ultimii 5 ani universitari (2005/06‐2009/10), în cadrul domeniului de
studii evaluat.
Precizări: Se raportează suma tuturor studenţilor care au absolvit anul final al ciclului de studii şi au
susţinut şi promovat examenul de finalizare al studiilor, obţinând astfel diploma de
licenţă/disertaţia/titlul de doctor.
Precizări suplimentare:
1. Prin ʺabsolvenți fără diplomă la doctoratʺ facem referire la doctoranzii care nu au susținut public teza de
doctorat, dar au promovat toate celelalte activități specifice (cursuri la școala doctorală, referate, altele dupa caz). 2.
Prin ʺabsolvenți care au obținut diploma de doctor într‐un an universitar ulteriorʺ se au în vedere doctoranzii care
nu au obținut diploma de doctor în anul universitar care corespunde finalizării stagiului, din punct de vedere
formal, fără a lua în considerare amânări, întreruperi sau alte forme de prelungire a stagiului conform actelor
normative in vigoare.
3. Dacă doctoranzii au finalizat programul doctoral, fără a‐și fi susținut teza, se trec la absolvenți fără diplomă de
studiu. Daca doctoranzii nu și‐au finalizat programul doctoral, atunci nu se raportează, pentru că nu au absolvit
programul (a se vedea precizările suplimentare de mai sus).
4. Data obținerii diplomei se consideră a fi data promovării cu succes a examenului de diplomă și nu data emiterii
diplomei. Cu toate acestea, promovarea cu succes a examenului de diplomă trebuie să fi fost confirmată ulterior
printr‐o diplomă.
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(P) X 18. Candidaţi înscriși
Numărul total al candidaţilor înscriși pe locurile scoase la concurs, potrivit evidenţelor
financiar‐contabile cu privire la taxele de admitere. Se înregistrează date pentru fiecare
din ultimii 5 ani (2005/06‐2009/10), diferenţiat pe ciclu de studii (1) licenţă, (2) master, (3)
doctorat.
Precizări suplimentare:
Numărul de candidați trebuie să fie egal cu numărul de taxe de admitere plătite; dacă un candidat s‐a înscris,
plătind o singură taxă, la mai multe programe (mai multe opțiuni în fișă) se va lua în considerare prima opțiune.

Criteriul nr. 2. (C) CERCETARE ȘTIINŢIFICĂ
Standardul C1 Rezultate obţinute în activitatea de cercetare
știinţifică/creaţie artistică (Universitatea are în vedere implicarea în
activitatea de cercetare știinţifică/creaţie artistică, prin creșterea
permanentă a rezultatelor efectiv obţinute la nivelul programelor sale de
studii.)
(P) C 1.1. Lucrari indexate ISI Web of Knowledge
Numărul total de lucrări publicate în reviste indexate ISI Web of Knowledge de către membrii
personalului de predare și cercetare știinţifică cu norma de bază/titular în universitate și de
către persoanele aflate în relaţii contractuale de muncă pe perioadă determinată cu instituţia de
învăţământ superior (doctoranzi, post‐doctoranzi, personal academic asociat), din cadrul
domeniului de studii evaluat. Numărul de lucrări se înregistrează pentru fiecare din ultimii 5
ani calendaristici (2006‐2010), pentru fiecare din următoarele categorii: reviste cu factor de impact
calculat, reviste fără factor de impact calculat (Science si Social Sciences), reviste din Arts&Humanities,
volume ale conferinţelor indexate (ISI Proceedings).
Pentru revistele cu factor de impact calculat, se va înregistra și scorul relativ de influență
cumulat. Scorul relativ de influenţă cumulat rezultă din însumarea scorului relativ de influenţă
corespunzător fiecărui articol publicat.
Precizari:
Se vor raporta doar lucrari de tipul: Article, Proceedings Paper, Review, Book Review, Art Exhibit Review, Dance
Performance Review,, Film Review, Hardware Review, Music Performance Review, Music Score Review, Record
Review, Software Review, TV Review, Radio Review, Video, Theater Review, din reviste si conferinte din categoria
Web of Science: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation
Index, Conference Proceedings Citation Index‐ Science, Conference Proceedings Citation Index‐ Social Science &
Humanities.
Scorul relativ de influenţă al revistelor este publicat la adresa http://www.cncs‐uefiscdi.ro/wp‐
content/themes/cncs/files/competitie2011‐idei/pce/scor_relativ_inf_rev.xls.
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Lucrarile se raporteaza doar pentru situaţiile în care autorul/autorii au menţionat expres în text afilierea
instituţională la universitate.
Precizări suplimentare:
1. În cazul unei lucrări publicate de mai mulți autori, care au norma de bază/ care sunt titulari, cu contract de
muncă pe perioadă nedeterminată, în aceeași instituție de învățământ superior și în același domeniu de ierarhizare,
lucrarea va fi raportată o singură dată, de persoana cu statut de autor principal. Dacă statutul de autor principal nu
poate fi stabilit, atunci lucrarea va fi raportată doar de unul dintre autori.
2. În cazul unei lucrări publicate de mai mulți autori, care au norma de bază/ care sunt titulari, cu contract de
muncă pe perioadă nedeterminată, în aceeași instituție de învățământ superior, dar care fac parte din domenii de
ierarhizare diferite, lucrarea va fi raportată o singură dată, pentru domeniul de ierarhizare din care face parte
persoana cu statut de autor principal. Dacă statutul de autor principal nu poate fi stabilit, atunci lucrarea va fi
raportată fracționat, pe domenii de ierarhizare.
3. În cazul unei lucrări publicate de mai mulți autori, care au norma de bază/care sunt titulari, cu contract de
muncă pe perioadă nedeterminată, în domenii de ierarhizare din instituții de învățământ superior diferite, atunci
aceasta va fi raportată fracționat. E.g. în situația unui articol științific publicat de doi autori, atunci acesta va fi
raportat fracționat, 1/2, pentru fiecare din domeniile de ierarhizare ale celor două instituții de învățământ superior,
din care provin cei doi autori. În situația unui articol științific publicat de trei autori, atunci acesta va fi raportat
fracționat, 1/3, pentru fiecare din cele trei domenii de ierarhizare ale instituțiilor de învățământ superior din care
provin cei trei autori. În situația unui articol științific publicat de trei autori, din care doi fac parte din același
domeniu de ierarhizare al aceleeași instituții de învățământ superior, iar cel de‐al treilea autor face parte dintr‐un
domeniu de ierarhizare al altei instituții de învățământ superior, atunci articolul va fi raportat 2/3 pentru domeniul
de ierarhizare al instituției din care provin cei doi autori, și 1/3 pentru domeniul de ierarhizare al instituției din care
provine cel de‐al treilea autor. Iar, în situația în care un articol științific publicat de trei autori, din care doi fac parte
din domenii de ierarhizare diferite, dar aceeași instituție, iar cel de‐al treilea autor face parte din domeniul de
ierarhizare al altei instituții de învățământ superior, atunci articolul va fi raportat fracționat (i.e. 1/3) pentru fiecare
domeniu de ierarhizare din care fac parte autorii.
4. Atenție! Vor fi raportate doar publicațiile care respectă condițiile predefinite la nivelul variabilei. În cazul în care
există lucrări științifice pentru care nu se poate menționa expres afilierea instituțională, acestea vor fi raportate cu
respectarea celorlalte condiții predefinite, precizări și precizări suplimentare. Lucrările publicate pentru care a fost
menționată expres în text o altă afiliere instituțională, decât cea la instituția de învățământ superior
corespunzătoare, nu pot fi raportate.
5. Raportarea trebuie să aibă în vedere faptul ca autorul/autorii lucrărilor să fii facut parte din categoria personal de
predare și cercetare titular/ norma de bază sau asociat, în instituția de învățământ superior, în anul pentru care se
face raportarea și în domeniul de ierarhizare.
6. Articolele indexate ISI Web of Knowledge publicate în reviste cu factor de impact pe anul 2009, dar care nu au
publicat încă factorul de impact pe anul 2010, sunt raportate la reviste considerate cu factor de impact (fără a se lua
în calcul vreo valoare a factorului de impact, dacă aceasta nu există).
7. ʺScorul relativ de influență cumulatʺ face referire la agregarea prin însumare a scorurilor de influență a tuturor
lucrărilor publicate în reviste care au un scor relativ de influență nenul. În ceea ce privește numărul de zecimale
care trebuie raportat pentru acest scor, în tabelele CNCS, scorul relativ de influență este furnizat cu 5 zecimale, ceea
ce înseamnă că din adunarea acestora rezultă numere care au 5 zecimale.
8. Aceeași modalitate de raportare, ca cea descrisă mai sus, se folosește și în cazul personalului care deține relații de
muncă pe perioadă determinată cu instituția de învățământ superior.
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(P) C 1.2. Articole indexate BDI
Numărul total de articole publicate în reviste din strainatate indexate BDI sau in reviste
categoria B+ (CNCSIS), de către membrii personalului de predare și cercetare știinţifică cu
norma de bază/titular în universitate, și de către persoanele aflate în relaţii contractuale de
muncă pe perioadă determinată cu instituţia de învăţământ superior (doctoranzi, post‐
doctoranzi, personal academic asociat), din cadrul domeniului de studii evaluat. Numărul de
articole se înregistrează pentru fiecare din ultimii 5 ani calendaristici (2006‐2010).
Precizări: Se raportează doar articolele care au fost publicate în domeniul de studii evaluat.
Lista
bazelor
de
date
recunoscute
CNCSIS
este
publicată
http://www.cncsis.ro/userfiles/file/IC6%202011/bdi_cncsis_2010.doc.

la

adresa

Precizări suplimentare:
1. În cazul unui articol publicat de mai mulți autori, care au norma de bază/ care sunt titulari, cu contract de
muncă pe perioadă nedeterminată, în aceeași instituție de învățământ superior și în același domeniu de ierarhizare,
articolul va fi raportat o singură dată, de persoana cu statut de autor principal. Dacă statutul de autor principal nu
poate fi stabilit, atunci lucrarea va fi raportată doar de unul dintre autori.
2. În cazul unui articol publicat de mai mulți autori, care au norma de bază/ care sunt titulari, cu contract de
muncă pe perioadă nedeterminată, în aceeași instituție de învățământ superior, dar care fac parte din domenii de
ierarhizare diferite, articolul va fi raportat o singură dată, pentru domeniul de ierarhizare din care face parte
persoana cu statut de autor principal. Dacă statutul de autor principal nu poate fi stabilit, atunci articolul va fi
raportat fracționat, pe domenii de ierarhizare.
3. În cazul unui articol publicat de mai mulți autori, care au norma de bază/care sunt titulari, cu contract de muncă
pe perioadă nedeterminată, în domenii de ierarhizare din instituții de învățământ superior diferite, atunci acesta va
fi raportat fracționat. E.g. în situația unui articol științific publicat de doi autori, acesta va fi raportat fracționat,
1/2, pentru fiecare din domeniile de ierarhizare ale celor două instituții de învățământ superior, din care provin cei
doi autori. În situația unui articol științific publicat de trei autori, atunci acesta va fi raportat fracționat, 1/3, pentru
fiecare din cele trei domenii de ierarhizare ale instituțiilor de învățământ superior din care provin cei trei autori. În
situația unui articol științific publicat de trei autori, din care doi fac parte din același domeniu de ierarhizare al
aceleeași instituții de învățământ superior, iar cel de‐al treilea autor face parte dintr‐un domeniu de ierarhizare al
altei instituții de învățământ superior, atunci articolul va fi raportat 2/3 pentru domeniul de ierarhizare al
instituției din care provin cei doi autori, și 1/3 pentru domeniul de ierarhizare al instituției din care provine cel de‐
al treilea autor. Iar, în situația în care un articol științific publicat de trei autori, din care doi fac parte din domenii
de ierarhizare diferite, dar aceeași instituție, iar cel de‐al treilea autor face parte din domeniul de ierarhizare al altei
instituții de învățământ superior, atunci articolul va fi raportat fracționat (i.e. 1/3) pentru fiecare domeniu de
ierarhizare din care fac parte autorii.
4. Atenție! Vor fi raportate doar articolele care respectă condițiile predefinite la nivelul variabilei. În cazul în care
există articole pentru care nu se poate menționa expres afilierea instituțională, acestea vor fi raportate cu respectarea
celorlalte condiții predefinite, precizări și precizări suplimentare. Articolele publicate pentru care a fost menționată
expres în text o altă afiliere instituțională, decât cea la instituția de învățământ superior corespunzătoare, nu pot fi
raportate.
5. Raportarea trebuie să aibă în vedere faptul ca autorul/autorii lucrărilor să fii facut parte din categoria personal de
predare și cercetare titular/ norma de bază sau asociat, în instituția de învățământ superior, în anul pentru care se
face raportarea și în domeniul de ierarhizare.
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6. Aceeași modalitate de raportare, ca cea descrisă mai sus, se folosește și în cazul personalului care deține relații de
muncă pe perioadă determinată cu instituția de învățământ superior.

(P) C 1.3. Articole CNCSIS (B)
Numărul total de articole publicate în reviste de specialitate naţionale recunoscute de CNCSIS
(categoria B), de către membrii personalului de predare și cercetare știinţifică cu norma de
bază/titular în universitate și de către persoanele aflate în relaţii contractuale de muncă pe
perioadă determinată cu instituţia de învăţământ superior (doctoranzi, post‐doctoranzi,
personal academic asociat), din cadrul domeniului de studii evaluat. Numărul de articole se
înregistrează pentru fiecare din ultimii 5 ani calendaristici (2006‐2010).
Precizări suplimentare:
1. În cazul unui articol publicat de mai mulți autori, care au norma de bază/ care sunt titulari, cu contract de
muncă pe perioadă nedeterminată, în aceeași instituție de învățământ superior și în același domeniu de ierarhizare,
articolul va fi raportat o singură dată, de persoana cu statut de autor principal. Dacă statutul de autor principal nu
poate fi stabilit, atunci lucrarea va fi raportată doar de unul dintre autori.
2. În cazul unui articol publicat de mai mulți autori, care au norma de bază/ care sunt titulari, cu contract de
muncă pe perioadă nedeterminată, în aceeași instituție de învățământ superior, dar care fac parte din domenii de
ierarhizare diferite, articolul va fi raportat o singură dată, pentru domeniul de ierarhizare din care face parte
persoana cu statut de autor principal. Dacă statutul de autor principal nu poate fi stabilit, atunci articolul va fi
raportat fracționat, pe domenii de ierarhizare.
3. În cazul unui articol publicat de mai mulți autori, care au norma de bază/care sunt titulari, cu contract de muncă
pe perioadă nedeterminată, în domenii de ierarhizare din instituții de învățământ superior diferite, atunci acesta va
fi raportat fracționat. E.g. în situația unui articol științific publicat de doi autori, acesta va fi raportat fracționat,
1/2, pentru fiecare din domeniile de ierarhizare ale celor două instituții de învățământ superior, din care provin cei
doi autori. În situația unui articol științific publicat de trei autori, atunci acesta va fi raportat fracționat, 1/3, pentru
fiecare din cele trei domenii de ierarhizare ale instituțiilor de învățământ superior din care provin cei trei autori. În
situația unui articol științific publicat de trei autori, din care doi fac parte din același domeniu de ierarhizare al
aceleeași instituții de învățământ superior, iar cel de‐al treilea autor face parte dintr‐un domeniu de ierarhizare al
altei instituții de învățământ superior, atunci articolul va fi raportat 2/3 pentru domeniul de ierarhizare al
instituției din care provin cei doi autori, și 1/3 pentru domeniul de ierarhizare al instituției din care provine cel de‐
al treilea autor. Iar, în situația în care un articol științific publicat de trei autori, din care doi fac parte din domenii
de ierarhizare diferite, dar aceeași instituție, iar cel de‐al treilea autor face parte din domeniul de ierarhizare al altei
instituții de învățământ superior, atunci articolul va fi: (a) raportat fracționat (i.e. 1/3) pentru fiecare domeniu de
ierarhizare din care fac parte autorii.
4. Atenție! Vor fi raportate doar articolele care respectă condițiile predefinite la nivelul variabilei. În cazul în care
există articole pentru care nu se poate menționa expres afilierea instituțională, acestea vor fi raportate cu respectarea
celorlalte condiții predefinite, precizări și precizări suplimentare. Articolele publicate pentru care a fost menționată
expres în text o altă afiliere instituțională, decât cea la instituția de învățământ superior corespunzătoare, nu pot fi
raportate.
5. Raportarea trebuie să aibă în vedere faptul ca autorul/autorii lucrărilor să fii facut parte din categoria personal de
predare și cercetare titular/ norma de bază sau asociat, în instituția de învățământ superior, în anul pentru care se
face raportarea și în domeniul de ierarhizare.
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6. Aceeași modalitate de raportare, ca cea descrisă mai sus, se folosește și în cazul personalului care deține relații de
muncă pe perioadă determinată cu instituția de învățământ superior.

(P) C 1.4. Cărţi la edituri internaţionale
Numărul total de cărţi, de unic autor sau coordonate, publicate la edituri internaţionale, de
către membrii personalului de predare și cercetare știinţifică, și de către persoanele aflate în
relaţii contractuale de muncă pe perioadă determinată cu instituţia de învăţământ superior
(doctoranzi, post‐doctoranzi, personal academic asociat), din cadrul domeniului de studii
evaluat. Datele se înregistrează pentru fiecare din ultimii 5 ani calendaristici (2006‐2010), pentru
următoarele două categorii: (1) cărţi de unic autor și (2) cărţi coordonate.
Precizari:
Doar pentru situaţiile în care autorul/coordonatorul a menţionat expres în text afilierea instituţională la
universitate.
Inclusiv, studii filosofice; cărţi de cercetare; monografii; tratate; antologii; antologii comentate; traduceri de
publicaţii, de manuale de specialitate; comentarii; ediţii critice ale unor opere fundamentale; ediţii de documente;
sinteze; eseuri; crestomaţii etc.
Se raportează doar cărţile care au fost publicate în domeniul de studii evaluat.
Precizări suplimentare:
1. În cazul unei cărți publicate de cel puțin doi coordonatori, care au norma de bază/ care sunt titulari, cu contract
de muncă pe perioadă nedeterminată, în aceeași instituție de învățământ superior și în același domeniu de
ierarhizare, aceasta va fi raportată o singură dată, de unul dintre coordonatori.
2. În cazul unei cărți publicate de cel puțin doi coordonatori, care au norma de bază/ care sunt titulari, cu contract
de muncă pe perioadă nedeterminată, în aceeași instituție de învățământ superior, dar în domenii de ierarhizare
diferite, cartea va fi raportată o singură dată, fracționat, pe domenii de ierarhizare, în cazul în care cartea este
relevantă în mod similar pentru domeniile de ierarhizare din care provin coordonatorii.
3. În cazul unei cărți publicate de cel puțin doi coordonatori, care au norma de bază/care sunt titulari, cu contract de
muncă pe perioadă nedeterminată, în instituții de învățământ superior diferite, atunci aceasta va fi raportată
fracționat, pentru domeniile de ierarhizare din care fac parte coordonatorii. E.g. în situația unei cărți cu doi
coordonatori, atunci aceasta va fi raportată fracționat, 1/2, pentru fiecare din cele două instituții de învățământ
superior și pentru fiecare din domeniile de ierarhizare din care provin cei doi coordonatori. În situația unei cărți
publicate de trei coordonatori, atunci acesta va fi raportată fracționat, 1/3, pentru fiecare din cele trei instituții de
învățământ superior și pentru fiecare din domeniile de ierarhizare din care provin cei trei coordonatori. În situația
unei cărți publicate de trei coordonatori, din care doi fac parte dintr‐o instituție de învățământ superior și același
domeniu de ierarhizare, iar cel de‐al treilea autor face parte dintr‐o a doua instituție de învățământ superior, atunci
cartea va fi raportată 2/3 pentru instituția și domeniul de ierarhizare din care provin cei doi coordonatori, și 1/3
pentru instituția și domeniul de ierarhizare din care provine cel de‐al treilea coordonator.
4. În cazul în care o carte are mai mulți autori, atunci aceasta va fi raportată la această variabilă, fracționat, conform
procedurii descrise mai sus.
5. Atenție! Vor fi raportate doar cărțile care respectă condițiile predefinite la nivelul variabilei. Cărțile publicate
pentru care a fost menționată expres în text o altă afiliere instituțională, decât cea la instituția de învățământ
superior corespunzătoare, nu pot fi raportate.
6. Raportarea trebuie să aibă în vedere faptul ca autorul/coordonatorul/coordonatorii cărților să fii facut parte din
categoria personal de predare și cercetare titular/ norma de bază sau asociat, în instituția de învățământ superior, în
anul pentru care se face raportarea.
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7. Aceeași modalitate de raportare, ca cea descrisă mai sus, se folosește și în cazul personalului care deține relații de
muncă pe perioadă determinată cu instituția de învățământ superior.

(P) C 1.5. Cărţi la edituri CNCSIS
Numărul total de cărţi de autor sau coordonate, publicate la edituri naţionale, recunoscute de
CNCSIS, de către membrii personalului de predare și cercetare știinţifică, cu norma de
bază/titular în universitate, și de către persoanele aflate în relaţii contractuale de muncă pe
perioadă determinată cu instituţia de învăţământ superior (doctoranzi, post‐doctoranzi,
personal academic asociat), din cadrul domeniului de studii evaluat. Datele se înregistrează
pentru fiecare din ultimii 5 ani calendaristici (2006‐2010), pentru următoarele două categorii: (1)
cărţi de unic autor și (2) cărţi coordonate.
Precizari:
Doar pentru situaţiile în care autorul/coordonatorul a menţionat expres în text afilierea instituţională la
universitate.
Inclusiv, studii filosofice; cărţi de cercetare; monografii; tratate; antologii; antologii comentate; traduceri de
publicaţii, de manuale de specialitate; comentarii; ediţii critice ale unor opere fundamentale; ediţii de documente;
sinteze; eseuri; crestomaţii etc.
Se raportează doar cărţile care au fost publicate în domeniul de studii evaluat.
Precizări suplimentare:
1. În cazul unei cărți publicate de cel puțin doi coordonatori, care au norma de bază/ care sunt titulari, cu contract
de muncă pe perioadă nedeterminată, în aceeași instituție de învățământ superior și în același domeniu de
ierarhizare, aceasta va fi raportată o singură dată, de unul dintre coordonatori.
2. În cazul unei cărți publicate de cel puțin doi coordonatori, care au norma de bază/ care sunt titulari, cu contract
de muncă pe perioadă nedeterminată, în aceeași instituție de învățământ superior, dar în domenii de ierarhizare
diferite, cartea va fi raportată o singură dată, fracționat, pe domenii de ierarhizare, în cazul în care cartea este
relevantă în mod similar pentru domeniile de ierarhizare din care provin coordonatorii.
3. În cazul unei cărți publicate de cel puțin doi coordonatori, care au norma de bază/care sunt titulari, cu contract de
muncă pe perioadă nedeterminată, în instituții de învățământ superior diferite, atunci aceasta va fi raportată
fracționat, pentru domeniile de ierarhizare din care fac parte coordonatorii. E.g. în situația unei cărți cu doi
coordonatori, atunci aceasta va fi raportată fracționat, 1/2, pentru fiecare din cele două instituții de învățământ
superior și pentru fiecare din domeniile de ierarhizare din care provin cei doi coordonatori. În situația unei cărți
publicate de trei coordonatori, atunci acesta va fi raportată fracționat, 1/3, pentru fiecare din cele trei instituții de
învățământ superior și pentru fiecare din domeniile de ierarhizare din care provin cei trei coordonatori. În situația
unei cărți publicate de trei coordonatori, din care doi fac parte dintr‐o instituție de învățământ superior și același
domeniu de ierarhizare, iar cel de‐al treilea autor face parte dintr‐o a doua instituție de învățământ superior, atunci
cartea va fi raportată 2/3 pentru instituția și domeniul de ierarhizare din care provin cei doi coordonatori, și 1/3
pentru instituția și domeniul de ierarhizare din care provine cel de‐al treilea coordonator.
4. În cazul în care o carte are mai mulți autori, atunci aceasta va fi raportată la această variabilă, fracționat, conform
procedurii descrise mai sus.
5. Atenție! Vor fi raportate doar cărțile care respectă condițiile predefinite la nivelul variabilei. Cărțile publicate
pentru care a fost menționată expres în text o altă afiliere instituțională, decât cea la instituția de învățământ
superior corespunzătoare, nu pot fi raportate.
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6. Raportarea trebuie să aibă în vedere faptul ca autorul/coordonatorul/coordonatorii cărților să fii facut parte din
categoria personal de predare și cercetare titular/ norma de bază sau asociat, în instituția de învățământ superior, în
anul pentru care se face raportarea.
7. Aceeași modalitate de raportare, ca cea descrisă mai sus, se folosește și în cazul personalului care deține relații de
muncă pe perioadă determinată cu instituția de învățământ superior.

(P) C 1.6. Capitole de cărţi la edituri internaţionale
Numărul total de capitole de carte, publicate la edituri internaţionale de către membrii
personalului de predare și cercetare știinţifică, cu norma de bază/titular în universitate,
și de către persoanele aflate în relaţii contractuale de muncă pe perioadă determinată cu
instituţia de învăţământ superior (doctoranzi, post‐doctoranzi, personal academic
asociat), din cadrul domeniului de studii evaluat. Datele se înregistrează pentru fiecare
din ultimii 5 ani calendaristici (2006‐2010).
Precizari:
Doar pentru situaţiile în care autorul/coautorul a menţionat expres afilierea instituţională la universitate.
Inclusiv, studii filosofice; cărţi de cercetare; monografii; tratate; antologii; antologii comentate; traduceri de
publicaţii, de manuale de specialitate; comentarii; ediţii critice ale unor opere fundamentale; ediţii de documente;
sinteze; eseuri; crestomaţii etc.
Se raportează doar capitolele de cărţi care au fost publicate în domeniul de studii evaluat.
Precizări suplimentare:
1. În cazul unui capitol de carte publicat de cel puțin doi autori, care au norma de bază/ care sunt titulari, cu
contract de muncă pe perioadă nedeterminată, în aceeași instituție de învățământ superior și același domeniu de
ierarhizare, capitolul va fi raportat o singură dată, de unul dintre autorii capitolului.
2. În cazul unui capitol de carte publicat de cel puțin doi autori, care au norma de bază/care sunt titulari cu contract
de muncă pe perioadă nedeterminată, în aceeași instituție de învățământ superior, dar domenii de ierarhizare
diferite, capitolul va fi raportat o singură dată, fracționat, pentru domeniul de ierarhizare al fiecăruia dintre autori,
în cazul în care capitolul are o relevanță similară pentru domeniile de ierarhizare din care provin autorii acestuia.
3. În cazul unui capitol de carte publicat de cel puțin doi autori, care au norma de bază/care sunt titulari, cu
contract de muncă pe perioadă nedeterminată, în instituții de învățământ superior diferite, atunci acesta va fi
raportat fracționat, pentru domeniile de ierarhizare din care provin autorii. E.g. în situația unui capitol cu doi
autori, atunci acesta va fi raportat fracționat, 1/2, pentru fiecare din cele două instituții de învățământ superior și,
respectiv, pentru fiecare dintre domeniile de ierarhizare din care provin cei doi autori. În situația unui capitol
publicat de trei autori, atunci acesta va fi raportat fracționat, 1/3, pentru fiecare din cele trei instituții de
învățământ superior și pentru fiecare dintre domeniile de ierarhizare din care provin cei trei autori. În situația unui
capitol publicat de trei autori, din care doi fac parte din aceeași instituție de învățământ superior, iar cel de‐al treilea
autor face parte dintr‐o altă instituție de învățământ superior, atunci capitolul va fi raportat 2/3 pentru instituția
din care provin cei doi autori, și 1/3 pentru instituția din care provine cel de‐al treilea autor. În cazul în care cei 2
autori, care provin din aceeași instituție de învățământ superior, provin din domenii de ierarhizare diferite, se va
aplica procedura definită la punctul 2.
3. Atenție! Vor fi raportate doar capitolele din cărți care respectă condițiile predefinite la nivelul variabilei.
Capitolele din cărți publicate pentru care a fost menționată expres în text o altă afiliere instituțională, decât cea la
instituția de învățământ superior corespunzătoare, nu pot fi raportate.
4. Raportarea trebuie să aibă în vedere faptul ca autorul/autorii capitolului/capitolelor să fii facut parte din categoria
personal de predare și cercetare titular/ norma de bază sau asociat, în instituția de învățământ superior, în anul
pentru care se face raportarea.
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5. Aceeași modalitate de raportare, ca cea descrisă mai sus, se folosește și în cazul personalului care deține relații de
muncă pe perioadă determinată cu instituția de învățământ superior.

(P) C 1.7. Capitole de cărţi la edituri CNCSIS
Numărul total de capitole de carte publicate la edituri naţionale recunoscute de
CNCSIS, de către membrii personalului de predare și cercetare știinţifică, cu norma de
bază în universitate, și de către persoanele aflate în relaţii contractuale de muncă pe
perioadă determinată cu instituţia de învăţământ superior (doctoranzi, post‐doctoranzi,
personal academic asociat), din cadrul domeniului de studii evaluat. Datele se
înregistrează pentru fiecare din ultimii 5 ani calendaristici (2006‐2010).
Precizari:
Doar pentru situaţiile în care autorul/coautorul a menţionat expres afilierea instituţională la universitate.
Inclusiv, studii filosofice; cărţi de cercetare; monografii; tratate; antologii; antologii comentate; traduceri de
publicaţii, de manuale de specialitate; comentarii; ediţii critice ale unor opere fundamentale; ediţii de documente;
sinteze; eseuri; crestomaţii etc.
Se raportează doar capitolele de cărţi care au fost publicate în domeniul de studii evaluat.
Precizări suplimentare:
1. În cazul unui capitol de carte publicat de cel puțin doi autori, care au norma de bază/ care sunt titulari, cu
contract de muncă pe perioadă nedeterminată, în aceeași instituție de învățământ superior și același domeniu de
ierarhizare, capitolul va fi raportat o singură dată, de unul dintre autorii capitolului.
2. În cazul unui capitol de carte publicat de cel puțin doi autori, care au norma de bază/care sunt titulari cu contract
de muncă pe perioadă nedeterminată, în aceeași instituție de învățământ superior, dar domenii de ierarhizare
diferite, capitolul va fi raportat o singură dată, fracționat, pentru domeniul de ierarhizare al fiecăruia dintre autori,
în cazul în care capitolul are o relevanță similară pentru domeniile de ierarhizare din care provin autorii acestuia.
3. În cazul unui capitol de carte publicat de cel puțin doi autori, care au norma de bază/care sunt titulari, cu
contract de muncă pe perioadă nedeterminată, în instituții de învățământ superior diferite, atunci acesta va fi
raportat fracționat, pentru domeniile de ierarhizare din care provin autorii. E.g. în situația unui capitol cu doi
autori, atunci acesta va fi raportat fracționat, 1/2, pentru fiecare din cele două instituții de învățământ superior și,
respectiv, pentru fiecare dintre domeniile de ierarhizare din care provin cei doi autori. În situația unui capitol
publicat de trei autori, atunci acesta va fi raportat fracționat, 1/3, pentru fiecare din cele trei instituții de
învățământ superior și pentru fiecare dintre domeniile de ierarhizare din care provin cei trei autori. În situația unui
capitol publicat de trei autori, din care doi fac parte din aceeași instituție de învățământ superior, iar cel de‐al treilea
autor face parte dintr‐o altă instituție de învățământ superior, atunci capitolul va fi raportat 2/3 pentru instituția
din care provin cei doi autori, și 1/3 pentru instituția din care provine cel de‐al treilea autor. În cazul în care cei 2
autori, care provin din aceeași instituție de învățământ superior, provin din domenii de ierarhizare diferite, se va
aplica procedura definită la punctul 2.
3. Atenție! Vor fi raportate doar capitolele din cărți care respectă condițiile predefinite la nivelul variabilei.
Capitolele din cărți publicate pentru care a fost menționată expres în text o altă afiliere instituțională, decât cea la
instituția de învățământ superior corespunzătoare, nu pot fi raportate.
4. Raportarea trebuie să aibă în vedere faptul ca autorul/autorii capitolului/capitolelor să fii facut parte din categoria
personal de predare și cercetare titular/ norma de bază sau asociat, în instituția de învățământ superior, în anul
pentru care se face raportarea.
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5. Aceeași modalitate de raportare, ca cea descrisă mai sus, se folosește și în cazul personalului care deține relații de
muncă pe perioadă determinată cu instituția de învățământ superior.

(P) C 1.8. Titluri de doctor
Numărul total de titluri de doctor acordate, în fiecare din ultimii 5 ani calendaristici
(2006‐2010), în cadrul domeniului de studii evaluat.
Precizări suplimentare:
1. Data susţinerii doctoratului se referă la data susţinerii publice, cu condiţia ca titlul să fi fost ulterior confirmat
prin ordin de ministru.
2. Variabila se referă la numărul de doctoranzi care au obținut titlul de doctor, în domeniul de ierarhizare, în cadrul
școlii doctorale a universității respective

(P) C 1.10. Creații/performanțe
Numărul de lucrări/opere prezentate în Romania în domeniul cinematografiei și artelor
spectacolului, muzicii, artelor vizuale, arhitecturii urbanismului și patrimoniului
cultural etc., sau alte realizări supuse dreptului de autor, sau performanţe omologate
pentru domeniul sportului, ale membrilor personalului de predare și cercetare
știinţifică, cu norma de bază în universitate, și ale persoanelor aflate în relaţii
contractuale de muncă pe perioadă determinată cu instituţia de învăţământ superior
(doctoranzi, post‐doctoranzi, personal academic asociat), din cadrul domeniului de
studii evaluat. Datele se înregistrează pentru fiecare din ultimii 5 ani calendaristici
(2006‐2010).
Precizări: Doar pentru situaţiile în care autorul/autorii au menţionat expres în text afilierea instituţională la
universitate.
Precizări suplimentare:
1. Vor fi declarate doar performanţele proprii ale cadrelor didactice. Performanţele obţinute de loturi, spre exemplu,
pot fi declarate doar dacă antrenorul lotului a primit la rândul său o distincţie alături de lotul respectiv, cum este de
regulă uzanţa la astfel de competiţii.
2. De asemenea, la această variabilă pot fi raportate și creațiile/lucrările/operele/alte realizări etc pentru care,
conform practicii, nu poate fi menționată în mod expres afilierea instituțională.

(P) C 1.11. Concerte/expoziţii/spectacole în străinătate
Numărul de concerte, expoziţii, spectacole sustinute în străinătate, de către membrii
personalului de predare și cercetare știinţifică, cu norma de bază în universitate, și de
către persoanele aflate în relaţii contractuale de muncă pe perioadă determinată cu
instituţia de învăţământ superior (doctoranzi, post‐doctoranzi, personal academic
asociat), din cadrul domeniului de studii evaluat. Datele se înregistrează pentru fiecare
din ultimii 5 ani calendaristici (2006‐2010).
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Precizare: Doar pentru situaţiile în care autorul/autorii au menţionat expres în text afilierea instituţională la
universitate.
Precizări suplimentare:
La această variabilă pot fi raportate și concertele/expozițiile/spectacolele pentru care, conform practicii,
nu poate fi menționată în mod expres afilierea instituțională.

Standardul CI 4.2. Capacitatea universităţii de a susţine cercetarea la
nivelul programelor sale de studii (Universitatea trebuie să demonstreze
că deţine capacitatea necesară pentru a susţine cercetarea știinţifică, la
nivelul programelor sale de studii.)
(P) I 1.3. Profesori conducători de doctorat
Numărul conducătorilor de doctorat, în cadrul domeniului de studii supus evaluării. Se
înregistrează date pentru fiecare din ultimii 5 ani universitari (2005/06‐2009/10), pentru
categoriile: (1) profesori cu drept de conducere de doctorat, angajaţi pe perioadă nedeterminată;
(2) profesori cu drept de conducere de doctorat, angajaţi pe perioadă determinată/asociaţi; (3)
cadre didactice abilitate cu drept de conducere de doctorat, angajate pe perioadă nedeterminată,;
(4) cadre didactice abilitate cu drept de conducere de doctorat, angajate pe perioadă determinată.
Precizări suplimentare:
În cazul în care există evidenţe documentare ale co‐tutelei, iar profesorii care co‐tutelează doctoratul nu sunt
anagjaţi pe bază de contract de muncă pe perioadă determinată ai instituţiei, aceştia nu pot fi declaraţi. Dacă deţin
un contract pe perioadă determinată, atunci pot fi declaraţi ca asociaţi.
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