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                       CAPITOLUL I 

Descriere generală 

Art. 1. Instituția Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat - Universitatea de Vest 
din Timişoara (IOSUD-UVT) organizează concurs de admitere pentru programele 
postdoctorale de cercetare avansată în domeniile fundamentale / ramurile de ştiinţă 
specifice Şcolilor Doctorale din componenţa sa precum și cu caracter interdisciplinar.  

Art. 2.  

a. În cadrul IOSUD-UVT programele postdoctorale de cercetare avansată se desfășoară 
cu frecvenţă și cu finanțare din resurse proprii.  

b. Durata studiilor postdoctorale este de 24 luni. 

c. Programul de stagii de cercetare postdoctorală se poate derula în limba română sau în 
limba engleză, fiind destinat atât cetățenilor români, cât și cetățenilor străini, cu 
potențial de a obține performanțe în cercetare. 

Art. 3. IOSUD-UVT va publica informaţii referitoare la desfăşurarea admiterii, inclusiv 
rezultatele concursului de admitere la programele postdoctorale de cercetare avansată. 
Rezultatele concursului de admitere la programele postdoctorale de cercetare avansată se 
vor menține pe paginile web pe durata unui an de la data afișării rezultatelor. 

Art. 4. Admiterea la programele postdoctorale de cercetare avansată în cadrul IOSUD- 
UVT se desfăşoară potrivit calendarului desfăşurării procesului de selecţie a candidaţilor 
la concursul de admitere la programele postdoctorale de cercetare avansată pentru fiecare 
an universitar. Perioada de admitere este aprobată anual de către Senatul UVT la 
propunerea CSUD și cu avizul Consiliului de Administrație al UVT. 

 
 

                       CAPITOLUL II 

Aspecte financiare 
 

Art. 5. În anul universitar 2021-2022,  se instituie programul de stagii de cercetare 
postdoctorală constituit din  

● 15 granturi postdoctorale bugetate și  
● 10 granturi postdoctorale fără buget. 

Art. 6. Pentru un grant postdoctoral bugetat: 
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a. Suma alocată de 150000 lei se distribuie pe o perioadă de doi ani de zile.  
b. Finanțarea se realizează din veniturile proprii ale UVT.  
c. Cercetătorii postdoctoranzi vor beneficia de o bursă lunară cuprinsă între 4500 și 6000 

lei, cu posibilitatea de a utiliza diferența neconsumată din valoarea totală a grantului 
pentru acoperirea altor categorii bugetare relevante pentru derularea activităților de 
cercetare. 

Art. 7. Cercetătorii postdoctoranzi care necesită o relocare în Timișoara beneficiază 
suplimentar de posibilități de cazare în spațiile puse la dispoziție de UVT.  

 
 

CAPITOLUL III 

Condiții de eligibilitate pentru candidați  
 

Art. 8.  

a. Candidatul/a este doctor în științe, având titlul de doctor obținut în urmă cu cel mult 
5 ani față de momentul depunerii candidaturii. Pentru candidații care au obținut titlul 
în universități din România se ia în considerare data menționată în Ordinul ministrului 
educației  care a apărut în Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării prin 
care este confirmat titlu de doctor și în care este stipulat și numele candidatului.  

b. Prin excepție, sunt eligibili și candidații care au susținut public teza de doctorat la 
momentul depunerii candidaturii, cu condiția derulării stagiului doctoral după 
confirmarea oficială a titlului de doctor, sau candidații care au obţinut certificatul de 
excelenţă la competiţiile «Marie Sklodowska Curie» organizate de Comisia 
Europeană, indiferent de momentul la care au dobândit titlul de doctor. 

 Art. 9.  
(1) Se pot înscrie în programele postdoctorale cetățeni români sau cetățeni străini, după 
cum urmează: etnici români din statele UE și non-UE, cetățeni ai statelor membre UE și 
Spațiului Economic European precum şi ai Confederației Elvețiene, cetățeni din afara 
acestor spații, în condițiile specifice fiecărei categorii, potrivit legii. 

(2) Recunoașterea actelor cetățenilor străini se face conform metodologiilor în vigoare 
în momentul înscrierii.  

(3) Candidații străini care aleg să studieze teme românești sau în limba română pot 
prezenta un certificat de competență lingvistică (minimum B2, potrivit Cadrului 
European Comun de Referință pentru Limbi Străine) sau pot urma cursurile intensive de 
învățare a limbii române care se desfășoară în cadrul Facultății de Litere, Istorie și 
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Teologie. 

(4) Candidații (cetățeni români şi cetăţeni UE) care au efectuat studii de doctorat în 
străinătate vor prezenta un atestat de echivalare a acestora, eliberat de Centrul Național 
de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul MEN sau vor aplica 
pentru recunoașterea în cadrul UVT a diplomei conform Metodologiei privind 
recunoașterea de către UVT a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-
un domeniu profesional obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din 
străinătate.  

(5) Dosarele de admitere pentru candidații internaționali din țări non-UE, respectiv 
candidații români de pretutindeni sunt similare cu dosarele candidaților români și UE. Ele 
cuprind, în mod suplimentar, traduceri / traduceri legalizate (după caz) ale documentelor 
personale și actelor de studii, respectiv copie a pașaportului (valabil cel puțin șase luni 
față de data   înscrierii). IOSUD detaliază, anual, în raport cu legislația în vigoare, 
elementele specifice dosarelor de candidatură pentru programele postdoctorale pentru 
candidații internaționali din țări non-UE sau români de pretutindeni. 

Art. 10.  
a. Candidaţii care au beneficiat anterior, total sau parţial, de finanţare din fonduri 

publice pentru programe postdoctorale au obligaţia să declare acest lucru la înscriere.  
b. Un candidat declarat admis la un program postdoctoral poate beneficia de finanţare 

din fonduri publice naționale o singură dată.  
c. Un cercetător postdoctorand poate urma, în acelaşi timp, un singur program de 

pregătire finanţat din fonduri publice. 
 

Art. 11. Pentru admiterea în anul universitar 2021-2022, pentru un grant postdoctoral 
bugetat, se solicită:  

1. un portofoliul de publicații din perioada doctorală sau ulterioară obținerii titlului de 
doctor, după caz:  

a. o publicație din Web of Science de tip articol într-o revistă din zona roșie sau 
minimum două publicații Web of Science de tip articol, în reviste cu factor de impact 
(SCIE sau SSCI) pentru domenii de știință arondate științelor exacte sau ale naturii; 

b. o publicație Web of Science de tip articol în reviste cu factor de impact (SSCI sau 
SCIE) pentru zona științelor sociale;  

c. o publicație Web of Science de tip article indexată SSCI, SCIE, AHCI sau ESCI sau 
indexată Scopus pentru zona științelor umaniste, a domeniilor vocaționale sau a 
domeniului drept.  

d. o participare la expoziție anuală/bienală/trienală internațională de anvergură, 
documentată prin publicație (domeniul Arte vizuale). 
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e. o participare cu un concert la un festival internațional de anvergură1 (domeniul 
Muzică) 

f. o participare cu un spectacol la un festival internațional de anvergură2 (domeniul 
Teatru și Artele spectacolului) 

2.  să nu fi avut la data depunerii aplicației și nici cu cel puțin șase luni înainte, un contract 
de muncă cu normă întreagă sau parțială încheiat cu UVT. 

 
CAPITOLUL IV 

Condiții de eligibilitate pentru mentori 
 
Art. 12.  Pentru admiterea în anul universitar 2021-2022, se solicită mentorilor: 

a. Să fie conducători de doctorat și titulari UVT, cu contract de muncă pe perioadă 
nedeterminată. 

b. Un mentor poate coordona un singur cercetător postdoctoral în cadrul acestui 
program. 

Art. 13.  Pentru admiterea în anul universitar 2021-2022, pentru un grant postdoctoral 
bugetat, se solicită suplimentar mentorilor, îndeplinirea cumulativă a următoarelor 
obligații: 

a. Să nu fi fost conducătorul științific de doctorat al candidatului propus spre mentorare. 

b.      Să fie încadrați în categoria - cercetători competitivi - din perspectiva vizibilității 
și a impactului rezultatelor cercetării în Web of Science. În categoria cercetători 
competitivi sunt încadrate două categorii de cercetători – cercetătorii consacrați, 
respectiv cercetătorii cu potențial ridicat de consacrare (Anexa 1).      Să fie încadrați 
în categoria artiști competitivi din perspectiva vizibilității și a impactului rezultatelor 
cercetării și creației artistice pe plan internațional. În categoria artiști competitivi sunt 
încadrate două categorii de creatori – artiștii consacrați, respectiv artiștii cu potențial 
ridicat de consacrare (Anexa 2). 

  

                                                      
1 Precum Festivalul „George Enescu”, Festivalul Internațional și Concursul de Chitară Clasică „Harmonia Cordis”, Festivalul Internațional și 
Concursul de Canto „Hariclea Darclée”, Festivalul Coral Internațional „Ion Vidu”, Festivalul SoNoRo, Gărâna Jazz Festival 
2 Precum Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, Festivalul Național de Teatru, Festivalul European al Spectacolului, Festivalul Dramaturgiei 
Românești, Festivalul Internațional Shakespeare din Craiova, Festivalul Internațional de Teatru Nou 
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CAPITOLUL V 

Desfăşurarea concursului de admitere 

Art. 14.  Selecția candidaților se derulează trimestrial, în lunile octombrie, ianuarie și 
aprilie, iulie, până la epuizarea pozițiilor disponibile.  

Art. 15. Dosarele de candidatură se depun de către candidați pe mail, la adresa 
research@e-uvt.ro, în perioada calendaristică 1 – 10 ale lunii în care se organizează 
selecția candidaților.  
 
Art. 16. Evaluarea candidaților se realizează în două etape:  
 (a) etapa I – eliminatorie, constă în analiza dosarelor depuse;  
 (b) etapa II – interviul de selecție, etapă la care participă doar candidații selectați după 
derularea primei faze. 
Etapa I de evaluare se realizează în termen de 7 zile de la finalizarea perioadei de depunere 
a aplicațiilor, iar etapa a II-a de evaluare se realizează în următoarele 14 zile de la 
finalizarea primei etape. 
  
Art. 17. Dosarul analizat în etapa I de evaluare va conține:  

1. CV-ul candidatului, inclusiv lista de lucrări publicate, din care să rezulte 
eligibilitatea candidatului;  

2. o scrisoare de motivație de maximum 2 pagini, din care să rezulte 
compatibilitatea cu domeniile de interes și competență ale mentorului 
nominalizat,  

3. proiect de cercetare ştiinţifică / creație artistică (Anexa 3)      
4. acordul prealabil al mentorului      
5. pentru domeniile 

a. de știință: două publicații ale candidatului, la alegere, în regim full-text; 
b. arte vizuale: un portofoliu cu minim 5 lucrări expuse la manifestări 

internaționale cu juriu, la alegere, cu prezentarea reproducerilor în catalogul 
evenimentului 

c. muzică: un portofoliu cu minimum 5 concerte semnificative din cadrul unor 
manifestări de anvergură, cu prezentarea afișelor sau indicarea link-urilor 
respectivelor evenimente în calitate de dirijor/interpret/compozitor 

d. teatru și artele spectacolului: un portofoliu cu minimum 5 spectacole 
semnificative, cu prezentarea afișelor unde apar numele candidaților în 
calitate de regizor/scenarist/actor/scenograf/dramaturg/coregraf 

6. recomandare în limba română sau engleză din partea coordonatorului de doctorat 
sau a altui membru din comisia de îndrumare.  

 
 



  

Ediţia I 
Nr. anexe 4 
Pagina 7 din 16 

METODOLOGIE  
privind organizarea și desfășurarea 

admiterii în programe postodoctorale, anul 
universitar 2021/2022 

 

Art. 18.  
a. Dosarele vor fi analizate de către o comisie formată din trei persoane – directorul școlii 

doctorale din  domeniul de știință vizat,  mentorul nominalizat în scrisoarea de 
motivație și un reprezentant al domeniului de știință vizat, nominalizat de către 
directorul școlii doctorale dintre membrii școlii doctorale.  

b. Rezultatul acestei etape este exprimat în termeni de admis sau respins.  
c. Candidațiii admiși vor fi invitați să participe la etapa a II-a a procesului de evaluare, 

faza de interviu.  
d. Contestațiile, depuse la adresa research@e-uvt.ro în termen de 24 de ore de la 

anunțarea rezultatului, se pot referi doar la vicii de procedură. Școala doctorală 
constituie o comisia de contestații formată din trei conducători de doctorat care sunt 
membri ai școlii doctorale.  

 
Art. 19.  

a. Candidații invitați la faza de interviu vor fi evaluați de către o comisie formată din cinci 
persoane dintre care în mod obligatoriu vor face parte prorectorul responsabil cu 
cercetarea, directorul CSUD, doi reprezentanți ai domeniului vizat și mentorul desemnat 
de către candidat. Reprezentanții domeniului de știință vizat, sunt nominalizați de către 
directorul școlii doctorale (sau directorul CSUD în caz de conflict de interese) dintre 
ceilalți cercetători cu performanțe de vârf în domeniul respectiv de știință.  

b. Rezultatele fiecărei sesiuni vor fi validate de către CSUD în concordanță cu prevederile 
acestei metodologii 

 
Art. 20.  
a. Candidații intervievați vor fi notați de către fiecare membru al comisiei în parte, ținând 

seama de recomandările din anexa prezentei metodologii (Anexa 2). Scorul final este 
reprezentat de media aritmetică a acestor punctaje.  

b. Pentru a fi declarat eligibil în urma evaluării, un candidat trebuie să îndeplinească 
minimum 70 de puncte dintr-un total de 100 de puncte, în cazul locurilor bugetate și 50 
în cazul locurilor nebugetate. 

c. Candidații din cadrul aceleiași sesiuni de evaluare vor fi ierarhizați în ordinea inversă a 
punctajului obținut.  

d. Rezultatul acestei etape este exprimat în termeni de admis sau respins.  
e. Contestațiile, depuse la adresa research@e-uvt.ro în termen de 24 de ore de la anunțarea 

rezultatului, se pot referi doar la vicii de procedură. Școala doctorală constituie o 
comisia de contestații formată din trei conducători de doctorat care sunt membri ai școlii 
doctorale. 

Art. 21. În afara criteriului performanței, care va juca un rol prioritar, se va avea în vedere 
o distribuție eterogenă a candidaților selectați pe domenii de știință, respectiv un echilibru 
de gen. În acest sens se vor urmări ca:  
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(a) un domeniu de știință CNATDCU să nu poată avea mai mult de trei cercetători 
postdoctorali selectați din totalul granturilor postdoctorale existente pentru locurile 
bugetate;  

(b) raportul de gen să fie de cel mult 2 la 1, însemnând cel mult 10 persoane de gen 
masculin sau de gen feminin selectate; 

(c) numărul de burse alocate zonei de creație artistică și performanță sportivă nu poate 
depăși 10% din totalul burselor postdoctorale bugetate; burse suplimentare în domeniul 
artelor sau sportului pot fi oferite doar pe baza performanțelor științifice în domeniul 
respectiv de știință. 

Art. 22.  

(a) Pozițiile vacante vor fi promovate la nivel local, național și internațional.  
(b) La nivel național promovarea va include anunțuri pe https://jobs.research.gov.ro .  
(c) La nivel internațional promovarea va viza anunțuri pe https://euraxess.ec.europa.eu.  
(d) Procedurile de promovare vor include și alte modalități de identificare a candidaților cu 

potențial. 

 
CAPITOLUL VI 

Obligații contractuale 
 

Art. 23. Pentru luarea în evidență în cadrul programului de cercetare avansată, candidaţii 
selectați trebuie să completeze şi să semneze un contract, împreună cu mentorul, care 
prevede: 

- drepturile şi obligaţiile ce revin cercetătorului postdoctorand; 
- desfășurarea cercetării și finalizarea proiectului conform graficului de cercetare asumat; 
- participarea la activitățile organizate de UVT în domeniul cercetării științifice și 
diseminării acesteia; 
- rezultatele minime de performanță (Anexa 4). 
 
Art. 24.  
(a) Activitatea postdoctorandului/ei se desfășoară în cadrul școlilor doctorale din cadrul 

IOSUD UVT. 
(b) Școala doctorală în cadrul căreia își desfășoară activitatea cercetătorul postdoctoral 

va aproba planul de cercetare propus de acesta. 

Art. 25. După finalizarea concursului de admitere, semnarea contractului și luarea în 
evidență în anul I, persoana admisă are calitatea de cercetător postdoctorand pe perioada 
desfășurării programului postdoctoral de cercetare avansată. În perioadele de întrerupere 

https://jobs.research.gov.ro/
https://euraxess.ec.europa.eu/
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a programului postdoctoral calitatea de cercetător postdoctorand se suspendă. 
 
Art. 26.  
(a) Beneficiarii granturilor vor fi supuși unei evaluări intermediară cu privire la gradul 

de îndeplinire a indicatorilor de performanță după primele 12 luni (Anexa 4).  
(b) Situația cercetătorilor care nu ating aceste praguri intermediare va fi analizată în 

Consiliul Științific și în Consiliul de Administrație al UVT și se vor lua decizii 
individuale, de continuare sau întrerupere a bursei, în funcție de particularitățile 
fiecărui caz analizat. 

(c) Neîndeplinirea obligațiilor asumate prin contract pot conduce la întreruperea 
finanțării. 

 
Art. 27.  La finalul programului postdoctoral va  fi trebui eliberat un atestat de studii 
postdoctorale. 

 

CAPITOLUL VII 

Dispoziţii finale 

 
Art. 28. Ediţia de faţă a prezentei metodologii a fost aprobată în şedinţa Senatului din 
data de ___________. 

 
 
 
LISTA ANEXELOR  
 
Anexa 1     CATEGORII PENTRU MENTORI IN CAZUL LOCURILOR 
BUGETATE  
Anexa 2     SISTEMUL DE PUNCTARE UTILIZAT ÎN DEPARTAJAREA 
CANDIDAȚILOR CU OCAZIA INTERVIULUI  
Anexa 3     PROIECTUL DE  CERCETATE ȘTIINȚIFICĂ/ CREAȚIE 
ARTISTICĂ 

Anexa 4 INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ȘI CERINȚE MINIMALE DE 
PERFORMANȚĂ  IN CAZUL LOCURILOR BUGETATE
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Anexa 1     
 
 
CATEGORII PENTRU MENTORI IN CAZUL LOCURILOR BUGETATE 
 

Art. 1 În categoria cercetătorilor consacrați intră cadrele didactice sau de cercetare clasate în 
top 15% cercetători la nivel național (percentila 85+) în domeniul de știință de care aparțin, din 
perspectiva H-indexului în Web of Science Core Collection pentru perioada 2001 – prezent, cu 
condiția să fie activi științific și vizibili în fluxul principal de știință. Pentru domeniile de știință 
aferente științelor exacte, științelor naturii și științelor sociale sunt considerați activi științific 
mentorii care însumează cel puțin cinci publicații Web of Science de tip article sau review în 
domeniul de știință în care activează, în perioada 2016-prezent, în reviste cu factor de impact 
(SCIE sau SSCI). Pentru domeniile aferente științelor umaniste, dar și pentru domeniile 
vocaționale sau domeniul drept  sunt considerați activi științific mentorii care însumează 
minimum cinci publicații Web of Science (SSCI, SCIE, ESCI, AHCI) în domeniul de știință în 
care activează, fiind luate în considerare și revistele indexate fără factor de impact, respectiv 
alte tipuri de contrbuții publicistice precum proceedings-urile. Prin excepție, în cazul mentorilor 
pe locuri alocate pentru creație artistică, se pot avea în vedere mentorii care fac dovada 
participării la minim cinci manifestări de creație cu impact internațional în ultimii 5 ani 
(domeniul Arte vizuale/Muzică/Teatru și Artele spectacolului). 
 
Art. 2 În categoria cercetătorilor cu potențial ridicat de consacrare (raising stars) se regăsesc 
cadrele didactice sau de cercetare clasate în top 15% cercetători la nivel național, în domeniul 
de știință de care aparțin, din perspectiva producției lor științifice vizibilă Web of Science, în 
perioada 2016-prezent. Se au în vedere pentru publicațiile de tip articol, inclusiv cele etichetate 
ca early view, în reviste WoS cu factor de impact (SSCI sau SCIE) pentru zona științelor exacte, 
ale naturii și ale științelor sociale. Pentru zona științelor umaniste, a domeniilor vocaționale sau 
a domeniului drept se iau în considerare orice tip de publicație vizibilă WoS, apărute atât în 
reviste cu factor de impact (SCIE sau SSCI) sau apărute în reviste fără factor de impact (AHCI 
sau ESCI). Prin excepție, în cazul mentorilor pe locuri alocate pentru creație artistică, se pot 
avea în vedere mentorii care fac dovada participării la minim cinci manifestări de creație cu 
impact internațional în ultimii 5 ani (domeniul Arte vizuale/Muzică/Teatru și Artele 
spectacolului). 
 
Art. 3   Încadrarea publicațiilor într-un anumit domeniu de știință se va face luând în considerare 
categoriile WoS utilizate de ARWU pentru a clasifica universitățile pe domenii de știință, 
respectiv categoriile WoS din anexă, pentru domeniile de știință neclasificate ARWU, după 
cum urmează: 

 
1. Pentru următoarele domenii de știință (matematică, fizică, chimie, științe biologice, 
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geografie, științe ale pământului, informatică, științe economice3, psihologie, sociologie, 
științele educației, științele politice, științele comunicării, științe administrative, drept) se 
aplică corespondența utilizată în clasificarea ARWU4 

 
2. Pentru domeniile de știință pentru care nu există un corespondent ARWU se au în vedere 

următoarele categorii WoS: 
 

Domeniu Categorii WoS 
Asistență Socială Social Work 
Filologie (Literatură și 
Lingvistică) 

Literature, Romance, Literature, Slavic, Literature, 
African, Australian, Canadian, Literary Theory & 
Criticism, Literature, Literary Reviews, Literature, 
American, Literature, German, Dutch, Scandinavian, 
Literature, British Isles, Folklore, Poetry, Classics, 
Language & Linguistics, Linguistics 

Istorie și studii culturale History, Archeology, Medieval & Renaissance Studies, 
Cultural Studies, Anthropology 

Teologie Religion 
Philosophy Philosophy, History & Philosophy Of Science 
Arte Arts 
Artele Spectacolului Dance, Theater, Music, Film-Radio-Television 
Educație Fizică și Sport Sport Sciences, Rehabilitation 

 
 

  

                                                      
3 Științe economice reunește domeniile de știință ARWU finanțe, economie, administrarea afacerilor, management, statistică și turism 
4 http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-
Rankings/attachment/Mapping_between_Web_of_Science_categories_and_54_academic_subjects.pdf  

http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/attachment/Mapping_between_Web_of_Science_categories_and_54_academic_subjects.pdf
http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/attachment/Mapping_between_Web_of_Science_categories_and_54_academic_subjects.pdf


 

     

Ediţia I 
Nr. anexe 4 
Pagina 12 din 16 

METODOLOGIE  
privind organizarea și desfășurarea 

admiterii în programe postodoctorale, anul 
universitar 2021/2022 

 

 
Anexa 2 

SISTEMUL DE PUNCTARE UTILIZAT ÎN DEPARTAJAREA CANDIDAȚILOR CU 
OCAZIA INTERVIULUI IN CAZUL LOCURILOR BUGETATE 

 

PUBLICAȚII (Maxim 40 de puncte) 
1. Câte 5 puncte pentru fiecare publicație de tip article din Web of Science sau Scopus. Pentru 

domeniile umaniste, vocaționale sau domeniul drept se acordă câte 5 puncte și pentru alte 
tipuri de publicații vizibile internațional (de exemplu, ISI proceedings sau capitole de carte 
A1), iar pentru domeniul informatică se iau în calcul și conferințele clasificate A*, A, B.  

2. Se acordă câte 2 puncte bonus pentru fiecare citare atrasă de publicații (fără auto-citări) 
3. Se acordă 6 puncte bonus pentru fiecare publicație WoS din zona Galbenă, respectiv 15 

puncte bonus pentru o publicație din zona Roșie.  
4. Se acordă 10 puncte bonus pentru fiecare publicație de tip article din Web of Science sau 

Scopus, realizată după finalizarea stagiului doctoral, fără colaborarea directă cu 
conducătorul de doctorat și în care candidatul are statul de autor principal (în domeniile în 
care acest status se aplică) 

5. Se acordă 10 puncte bonus dacă candidatul a absolvit studii doctorale în străinătate, la o 
universitate aflată în top 1000 ARWU, QS sau THE. 

6. În situații speciale, de depășire a punctajului maximal la acest criteriu, se plafonează scorul 
total la maximum 50 de puncte. 

 

PROIECTUL (Maxim 40 de puncte) 
Se va evalua calitatea propunerii și maturitatea acesteia.   
 

COMPATIBILITATE CERCETĂTOR – MENTOR (Maxim 10 puncte) 
Este un indicator calitativ compozit care poate avea în vedere măsura în care publicațiile 
anterioare ale candidatului se regăsesc în sfera de expertiză și interes a mentorului. 
 

PROBABILITATEA DE INTEGRARE ÎN ECHIPA UVT, PE TERMEN SCURT ȘI PE 
TERMEN LUNG (Maxim 5 puncte) 
Este un indicator calitativ compozit care ține seama de planul de carieră al cercetătorului, de 
disponibilitatea de a continua ulterior activitatea la UVT, de rețeaua socială de care dispune în 
UVT și/sau Timișoara, de eventualele probleme de adaptare identificate (limbă, aspecte 
financiare, vede stagiul ca o etapă tranzitorie, de raportare față de ideea de cercetare și indicatori 
de performanță etc.) 
 

CALITĂȚI PERSONALE (Maxim 5 puncte) 
Pe parcursul interviului, cât și din studierea dosarului, pot fi identificate eventuale probleme de 
relaționare și de comunicare, de neconcordanță în declarații, de asumare a unor responsabilități. 
De asemenea, pot fi sesizate aspecte pozitive precum abilitățile de argumentare și gândire 
critică, rezolvarea de probleme, un bun management al timpului și al stresului.  
 

BONUS 
Se acordă 10 puncte bonus candidaților care aplică în domenii de știință din UVT prezente în 
clasamentele ARWU pe domenii de știință.  
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Anexa 3 
 

Proiectul de cercetare științifică / creație artistică 

1. Rezumatul proiectului de cercetare științifică (în limba română sau într-o limbă 
de circulație internațională): 

2. Prezentarea proiectului de cercetare ştiinţifică: (2-3 pagini) 
 

2.1. Stadiul actual al cunoașterii în domeniul temei pe plan național și internațional, 
cu referire la cele mai recente lucrări din literatura de specialitate 

 

 

2.2. Contribuțiile potențiale raportate la cele mai recente rezultate anterioare prezente în 
publicațiile de referință 

 

 

2.3. Obiectivele şi activitățile de cercetare: 
 

Anul Obiectivele ştiinţifice Activităţi de cercetare aferente obiectivului 

 
 
 

1 

1.1. 1. 
2. 
3. 

1.2. 1. 
2. 
3. 

2 2.1. 1. 

Se prezintă următoarele aspecte (maxim 2000 de cuvinte): 
tema proiectului de cercetare ştiinţifică / creație artistică și structura preliminară; 
argumentele pentru abordarea temei propuse; 
prezentarea succintă a stadiului actual al cunoașterii în domeniul temei şi 

bibliografia selectivă pe baza căreia s-a elaborat proiectul de cercetare științifică; 
obiectivele cercetării/creației; 
metodologia de cercetare propusă pentru colectarea și analiza datelor, testarea 

ipotezelor cercetării etc., argumentându-se fezabilitatea cercetării din punctul de vedere al 
disponibilității și accesului la bibliografie, date, software, echipamente, laboratoare etc.; 

etapele cercetării / creației artistice; 
planul diseminării rezultatelor cercetării postdoctorale prin publicarea de 

articole științifice, prezentarea unor lucrări la conferințe internaționale etc. 
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  2. 
3. 

2.2. 1. 
2. 
3. 

 

2.4. Planul diseminării rezultatelor cercetării doctorale prin publicarea de articole științifice, 
prezentarea unor lucrări la conferințe internaționale etc. 

 
 

3. Activitatea ştiinţifică anterioară a candidatului 
 

3.1. Titlul tezei de doctorat și un rezumat al acesteia (maxim 500 de cuvinte) 
 

3.2. Premii obținute la manifestări științifice 
 

 

3.3. Lucrări științifice prezentate la conferințe internaționale 
 

 

3.4. Lucrări științifice publicate 
 

 

3.5. Proiecte de cercetare naționale şi internaționale anterioare 
 

 
 

3.6. Burse obținute 
 

 
  

 

Se vor preciza: denumirea proiectului; instituţia care a obținut finanţarea; finanțatorul; 
directorul de proiect; perioada; legătura cu acest proiect de cercetare. 

Se vor preciza: finantatorul; perioada şi locul; principalele rezultate şi modul de 
diseminare a acestora; valoarea finanțării. 
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Anexa 4    

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ȘI CERINȚE MINIMALE DE PERFORMANȚĂ 
IN CAZUL LOCURILOR BUGETATE 

 
Art.1  Următoarele tipuri de rezultate pot constitui indicatori de performanță prin intermediul 
acestui stagiu postdoctoral: 

(a) Număr de aplicații / granturi depuse, respectiv câștigate de către cercetătorul 
postdoctoral în calitate de director de proiect; 

(b) Numărul de aplicații / granturi depuse, respectiv câștigate de către mentor, în care 
cercetătorul postdoctoral este inclus ca membru în echipa proiectului 

(c) Numărul de publicații de tip articol publicate sau acceptate spre publicare în reviste Web 
of Science cu factor de impact. În domeniul științelor umaniste, vocaționale, respectiv 
pentru domeniul de știință drept și domeniul științe economice se iau în calcul și 
publicațiile WoS de tip article în reviste fără factor de impact sau cele indexate Scopus. 

(d) Numărul de publicații tip articol acceptate spre publicare sau publicate în reviste Web of 
Science din zona roșie sau galbenă. 

(e) Numărul de manuscrise trimise spre publicare în reviste Web of Science cu factor de 
impact care au primit cel puțin statusul de Revise and Resubmit. În domeniul științelor 
umaniste, vocaționale, respectiv pentru domeniul de știință drept și domeniul științe 
economice se iau în calcul și publicațiile WoS de tip article în reviste WoS fără factor de 
impact sau în reviste indexate Scopus. 

(f) Numărul de participări cu vizibilitate internațională (domeniul Arte vizuale/ Muzică/ 
Teatru și Artele spectacolului) 

Art. 2 Se consideră că indicatorul de performanță de la mijlocul stagiului postdoctoral este 
atins dacă este îndeplinită oricare dintre următoarele cinci condiții: 

(a) există un manuscris trimis spre publicare, în perioada derulării stagiului postdoctoral, 
către o revistă Web of Science din zona roșie, al cărui status este cel puțin Revise and 
Resubmit 

(b) există cel puțin două manuscrise transmise spre publicare, în perioada derulării stagiului 
postdoctoral, către reviste Web of Science cu factor de impact (pentru domeniile 
umaniste, vocaționale sau drept pot fi și WoS fără factor de impact sau Scopus), al căror 
status este cel puțin Revise and Resubmit  

(c) există un manuscris transmis spre publicare, în perioada derulării stagiului postdoctoral, 
către reviste Web of Science cu factor de impact (pentru domeniile umaniste, vocaționale 
sau drept pot fi și WoS fără factor de impact sau Scopus), al cărui status este cel puțin 
Accepted  

(d) există un manuscris transmis spre publicare, în perioada derulării stagiului postdoctoral, 
către reviste Web of Science cu factor de impact (pentru domeniile umaniste, vocaționale 
sau drept pot fi și WoS fără factor de impact sau Scopus), al cărui status este cel puțin 
Revise and Resubmit și există cel puțin o aplicație de grant în evaluare sau finanțată, în 
care cercetătorul postdoctoral are calitatea de membru sau de director de proiect. 

(e) există o participare la o manifestare cu vizibilitate internațională (Arte vizuale/ Muzică/ 
Teatru și Artele spectacolului). 
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Art. 3  Se consideră că indicatorii de performanță sunt atinși dacă la finalul stagiului 
cercetătorul postdoctoral îndeplinește cumulativ condițiile (a) și (b) din prezentul articol.  

 (1) pentru domeniul științelor exacte, științelor naturii sau științelor sociale: 

(a) un articol WoS în zona roșie ca autor principal (în domeniile în care se utilizează 
noțiunea de autor principal) SAU  

două articole WoS dintre care cel puțin unul este în zona galbenă și în cel puțin unul dintre 
ele are calitatea de autor principal SAU  

trei articole publicate sau acceptate spre publicare în reviste WoS cu factor de impact 
(indiferent de banda acestora), dintre care în cel puțin două are calitatea de autor 
principal; 

(b) să aibă o aplicație de grant depusă sub afilierea UVT în una din competițiile naționale 
sau internaționale. În plan național se au în vedere îndeosebi competițiile din cadrul PN 
III, organizate de UEFISCDI sau cele organizate de către alte autorități ce gestionează 
competiții de granturi de cercetare. În plan internațional se au în vedere îndeosebi 
competițiile din cadrul Horizon Europe sau organizate de către alte autorități ce 
gestionează competiții de granturi de cercetare. Obținerea finanțării pentru grantul de 
cercetare poate compensa absența unei publicații dintre cele solicitate la punctul (a), fără 
a putea suplini absența oricărei publicații.  

(2) pentru domeniul științelor umaniste, domeniilor vocaționale sau drept: 

(a)  trei articole publicate sau acceptate spre publicare în reviste WoS cu sau fără factor de 
impact sau în reviste Scopus, dintre care în cel puțin două are calitatea de autor principal / 
trei participări la manifestări de anvergură, cu vizibilitate internațională pentru domeniul 
Arte vizuale/Muzică/Teatru și Artele spectacolului. 

(b) să aibă o aplicație de grant depusă în calitate de director de proiect sub afilierea UVT în una 
din competițiile naționale sau internaționale. În plan național se au în vedere îndeosebi 
competițiile din cadrul PN III, organizate de UEFISCDI sau cele organizate de către alte 
autorități ce gestionează competiții de granturi de cercetare. În plan internațional se au în 
vedere îndeosebi competițiile din cadrul Horizon Europe sau organizate de către alte 
autorități ce gestionează competiții de granturi de cercetare. Obținerea finanțării pentru 
grantul de cercetare poate compensa absența unei publicații dintre cele solicitate la punctul 
(a) / participări (b), fără a putea suplini absența oricărei publicații/participări. 
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