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Anexa nr.1

FIŞA DE EVALUARE GENERALĂ A STANDARDELOR UNIVERSITĂŢII

CRITERII DESCRIPTORI PUNCTAJE ACORDATE PUNCTAJ
REALIZAT

ACTIVITATEA
DE
CERCETARE
(70%)

1. Articole ştiinţifice publicate
in extenso în reviste cotate Web
of Science cu factor de impact

(60 puncte x factor de impact + 25)
/ număr autori

0

2. Articole ştiinţifice publicate
in extenso în reviste indexate
fără factor de impact

20 puncte / număr autori 0

3. Articole ştiinţifice publicate
in extenso în reviste indexate
BDI

15 puncte / număr autori 40
(2012. „The Clash
Between Global
Justice and Drug
Patents: A Critical
Analysis” (co-autor
împreună cu dr.
Radu-Bogdan
Uszkai), în Public
Reason, vol. 4, nr.
1 – 2 (2012): 210-
221

2012. „Kripke’s
account of fictional
characters” în
Revista Română de
Filosofie Analitică,
vol VI, nr. 2 (Iulie
– Decembrie
2012): 92-104

2015. „O paralelă
surprinzătoare între
concepția lui
Rudolf Carnap și
cea a lui Thomas
Kuhn cu privire la
ontologia științei”
în Revista de
filosofie, LXII, 1,
p. 72–83,
Bucureşti, 2015)

4. Articole ştiinţifice publicate
in extenso în volumele
conferinţelor

indexate ISI: 30 puncte / număr
autori

0

indexate în BDI: 15 puncte / număr
autori

0

alte categorii: 5 puncte / număr
autori

5
2010. „Către o
fundamentare a
teoriilor tip mâna
invizibilă prin
explicații
darwiniste în
științele sociale"
(co-autor împreună
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CRITERII DESCRIPTORI PUNCTAJE ACORDATE PUNCTAJ
REALIZAT

cu dr. Radu-
Bogdan Uszkai), în
Darwin și gândirea
evoluționistă,
Mircea Flonta,
Laurentiu Staicu,
Virgil Iordache
(eds.), Giurgiu:
Editura Pelican.)

5. Cărţi ştiinţifice publicate
(doar prima ediţie)

edituri academice internaţionale:
100 puncte la 100 pagini / număr
autori

0

alte edituri internaţionale: 70
puncte la 100 pagini / număr autori

0

edituri academice naţionale: 50
puncte la 100 pagini / număr autori

0

alte edituri naţionale: 20 puncte la
100 pagini / număr autori

0

6. Cărţi ştiinţifice traduse şi
publicate în edituri din
străinătate

100 puncte la 100 pagini / număr
autori

0

7. Coordonarea şi editarea de
volume, traduceri şi antologii

edituri academice internaţionale: 60
puncte / număr autori

0

alte edituri internaţionale: 40
puncte / număr autori

0

edituri academice naţionale: 30
puncte / număr autori

0

alte edituri naţionale: 15 puncte /
număr autori

0

8. Articole publicate în
dicţionare şi enciclopedii

edituri academice internaţionale: 30
puncte / număr autori

0

alte edituri internaţionale: 20
puncte / număr autori

0

edituri academice naţionale: 15
puncte / număr autori

0

alte edituri naţionale: 5 puncte /
număr autori

0

9. Contracte de cercetare ştiinţifică
în instituţii academice
(universităţi, institute ale
Academiei Române, institute
naţionale de cercetare, institute de
cercetare din străinătate, alte
categorii de institute academice)

contracte internaţionale – director:
100 puncte pentru fiecare 100.000
Euro

0

contracte internaţionale – membru:
100 puncte pentru fiecare 100.000
Euro / numărul membrilor echipei
de cercetare

0

contracte naţionale – director: 50
puncte pentru fiecare 500.000 lei

0

contracte naţionale – membru: 50
puncte pentru fiecare 500.000 lei /
numărul membrilor echipei de
cercetare

25
(Bursier doctorand
în cadrul
proiectului
„Inovația și
dezvoltarea în
structurarea și
reprezentarea
cunoașterii prin
burse doctorale și
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CRITERII DESCRIPTORI PUNCTAJE ACORDATE PUNCTAJ
REALIZAT

post-doctorale”
(POSDRU/159/1.5/
S/133675) la
Academia Română,
Filiala Iași)

10. Contracte de cercetare în
mediul de afaceri şi sectorul public

organizaţii internaţionale: 100
puncte pentru fiecare 100.000 Euro

0

firme multinaţionale: 100 puncte
pentru fiecare 100.000 Euro

0

firme naţionale: 50 puncte pentru
fiecare 500.000 Euro

0

organizaţii administrative
naţionale: 40 puncte pentru fiecare
500.000 Euro

0

alte organizaţii publice de nivel
naţional: 30 puncte pentru fiecare
500.000 Euro

0

11. Brevete internaţionale: 100 puncte / număr
de autori

0

naţionale: 30 puncte / număr autori 0
12. Citări şi recenzii ale
lucrărilor ştiinţifice

reviste de specialitate din
străinătate: (10 + 20 x factor de
impact) / număr autori, pentru
fiecare citare

0

reviste de specialitate din ţară: (5 +
10 x factor de impact) / număr
autori, pentru fiecare citare

0

monografii academice din
străinătate: 50 puncte / număr
autori, pentru fiecare citare

0

monografii academice din ţară: 25
puncte / număr autori, pentru
fiecare citare

0

13. Lucrări susţinute în calitate de
invitat la manifestări ştiinţifice
(conferinţe, congrese,
simpozioane, seminarii şi ateliere
de lucru)

străinătate: 25 puncte pentru fiecare
activitate

0

ţară: 10 puncte pentru fiecare
activitate

0

14. Profesor/cercetător invitat la
universităţi/institute de cercetare

străinătate: 25 puncte pentru fiecare
activitate

0

ţară: 10 puncte pentru fiecare
activitate

0

15. Editor/Membru în Editorial
Board & Advisory Board

reviste cotate Web of Science:
editor, 30 puncte pentru fiecare
revistă; membru, 20 puncte pentru
fiecare revistă

0

reviste internaţionale şi alte reviste ale
Universităţii: editor, 15 puncte
pentru fiecare revistă; membru, 10
puncte pentru fiecare revistă

0

16. Premii internaţionale
obţinute printr-un proces de
selecţie

100 puncte / categorie / număr
persoane

0

17. Premii ale Academiei
Române

50 puncte / categorie / număr
persoane

0

18. Alte premii naţionale ale 20 puncte / categorie / număr 0
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instituţiilor culturale persoane
19. Participări la manifestări
ştiinţifice

internaţionale: preşedinte comitet
organizare/consiliu ştiinţific, 25
puncte pentru fiecare activitate;
membru comitet
organizare/consiliu ştiinţific, 15
puncte pentru fiecare activitate;
moderator de panel, 15 puncte
pentru fiecare activitate; raportor pe
secţiuni/paneluri, 10 puncte pentru
fiecare activitate

35
(2012. “The clash
between Global
Justice and Drug
Patents. A critical
analysis” (co-autor
împreună cu drd.
Radu Uszkai),
Global Justice:
Norms and Limits,
Bucuresti, 10-12
mai, 2012

2014. Membru în
Comitetul de
Organizare „Eighth
European Congress
in Analytic
Philosophy” – 28
august - 2
septembrie 2014

2015. „The Value
of Scientific
Knowledge in
Today’s World” la
Conferința
internațională
„Values and
Identity in the
World of Today” la
Iași, desfășurată pe
perioada 21-22
iunie 2014.)

naţionale: preşedinte comitet
organizare/consiliu ştiinţific, 15
puncte pentru fiecare activitate;
membru comitet
organizare/consiliu ştiinţific, 5
puncte pentru fiecare activitate;
moderator de panel, 5 puncte
pentru fiecare activitate; raportor pe
secţiuni/paneluri, 2 puncte pentru
fiecare activitate

10
(2009. "Către o
fundamentare a
teoriilor tip mâna
invizibilă prin
explicatii
darwiniste în
științele sociale"
(co-autor împreună
cu drd. Radu
Uszkai),
Darwin,evoluția
speciilor și
gândirea
evoluționistă,
București, 20-21
noiembrie 2009

2014. „ O paralelă
surprinzătoare între
concepția lui
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Rudolf
Carnap și cea a lui
Thomas Kuhn cu
privire la ontologia
științei” la
conferința
„Conferinţa
naţională
pentru doctoranzi şi
tineri cercetători:
Comunicare şi
limbaj –
dimensiuni morale
şi politice” la
București, în data
de 20 septembrie
2014)

II.
ACTIVITATEA
DIDACTICĂ
(30%)

1. Tratate şi manuale
universitare

30 puncte la 100 pagini /
număr de autori

0

2. Proiecte didactice
(înfiinţare/dotare laboratoare
licenţă, master, săli
workshop, biblioteci proprii
facultăţilor, departamentelor,
laboratoarelor şi grupurilor de
cercetare)

40 puncte pentru fiecare activitate 0

3. Materiale suport curs,
seminar, lucrări practice şi
programe analitice detaliate

10 puncte pentru fiecare activitate 20

4. Organizare de aplicaţii şi
practică de specialitate

5 puncte pentru fiecare activitate 0

TOTAL PUNCTAJ CRITERIU I 115
TOTAL PUNCTAJ CRITERIU II 20

TOTAL PUNCTAJ (70 % CRITERIU I ŞI 30 % CRITERIU II) 86,5


