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Competiția Excelenței 2010 

Metodologie de desfășurare 

 

1. Competiția se desfășoară pe următoarele trei paliere: Personalități, Grupuri de 

Cercetare, Programe de Studii (licență, master, doctorat, post-doctorat), conform 

principiilor din Strategia obținerii și consacrării excelenței în performanțele UBB  

(publicată în UBBInfo nr. 1/2010, pag 1).  

2. Programele de Studii propuse pentru recunoaștere fac parte din cele acreditate deja. 

Grupurile de cercetare pot fi  noi sau existente deja, apartenența fiind decizia 

individuală a fiecărui membru; nu există restricții la numărul de membri, deci aceste 

grupuri pot să nu coincidă cu Centrele de Cercetare ce intră în competiția CNCSIS. 

3. Criteriile de evaluare și indicatorii au fost stabiliți in ședinta din 18.02.2010 a 

Consiliului de Administrație  (nr. 2090/11.02.2010, UBBInfo nr. 12/2010, pag. 8). 

Evaluarea ia în considerare rezultatele din perioada 2005-2009. 

4. Facultățile propun, până la data de 9.03.2010, ponderarea indicatorilor pentru fiecare 

domeniu din facultatea respectivă, aceste propuneri fiind orientative pentru Comisia 

Excelenței. 

5. Conținutul și formatul dosarelor de autoevaluare a fost prezentat în ședința 

Consiliului de Administrație din 1.03.2010. Machetele dosarelor vor fi distribuite în 

format electronic după aprobare în ședința de Senat din 04.03.2010 a metodologiei. 

6. Dosarele de autoevaluare vor fi asumate prin semnatură de către proponenți și vor fi 

predate la decanatele facultăților respective atât în format tipărit cât și electronic.  

i. Șefii de catedră au datoria să verifice și să valideze prin 

semnătură informațiile prezentate în dosarele individuale.  

ii. Decanii au datoria să verifice și să valideze prin semnătură 

informațiile prezentate în dosarele de programe de studii. 

 



7. Termenul de depunere de catre decanate a dosarelor  (format tipărit și electronic) la 

rectorat: 22.03.2010, ora 14. 

8. Evaluarea dosarelor se va face separat pe următoarele domenii reprezentate în UBB 

(conform asumării acestor domenii de către facultăți):  

(a) Matematică,  

(b) Informatică 

(c) Fizică,  

(d) Chimie,  

(e) Geologie  

(f) Geografie,  

(g) Biologie,  

(h) Inginerie Chimică,  

(i) Biotehnologii, Ingineria și securitatea alimentelor,  

(j) Stiința și Ingineria Mediului,  

(k) Științe Juridice și Administrative,  

(l) Științe Economice,  

(m) Științe Politice și Relații Internaționale,  

(n) Științe ale Comunicării și Media,  

(o) Sociologie-Antropologie și Asistență Socială,  

(p) Psihologie,  

(q) Științele Educației,  

(r) Educație Fizică și Sport,  

(s) Filosofie,  

(t) Istorie,  

(u) Teologie, 

(v) Filologie, 

(w) Cinematografie și Artele Spectacolului,  

(x) Muzică. 

9. Evaluarea dosarelor se va face conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 

3.705 din 08.03.2010. 

                                                                                                                       Prorector, 

Andrei Mărcuș 


