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CAPITOLUL I 

Descriere generală 

Articol 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. Organizarea 

concursului se realizează cu implicarea Şcolilor Doctorale pe fiecare domeniu fundamental/ 

ramură de ştiinţă de competenţă. 

Articol 2. În cadrul IOSUD-UVT programele postdoctorale de cercetare avansată se 

desfășoară cu frecvenţă, cu finanțare din resurse proprii sau în regim cu taxă. Taxa de 

înscriere şi taxa de studii sunt aprobate anual de Senatul Universităţii de Vest din Timişoara 

(UVT). Numărul locurilor finanțate din resurse proprii și în regim cu taxă se stabileşte anual 

prin decizie a Senatului UVT, la propunerea CSUD și cu avizul Consiliului de Administrație 

al UVT. Durata studiilor postdoctorale este de 24 luni. 

Articol 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 pagina web www.doctorat.uvt.ro pe durata unui an de la data afișării rezultatelor 

finale. 

Articol 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. Această perioadă trebuie corelată cu 

perioadele de organizare şi desfăşurare a susţinerilor publice a tezelor de doctorat din anul 

universitar curent. 

Articol 5. (1) Pentru înscrierea la concursul de admitere organizat pentru programele 

postdoctorale de cercetare avansată candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții 

cumulative: 

- să fie deținători ai titlului de doctor în domeniul pentru care se organizează concurs de 

admitere; 
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- titlul de doctor în știință să fie obținut cu cel mult 5 ani înainte de data concursului de 

admitere (Pentru candidații care au obținut titlul în universități din România se ia în 

considerare data la care a apărut Ordinul Ministrului Educației Naționale prin care este 

confirmat titlu de doctor și în care este stipulat și numele candidatului.). 

(2) La Universitatea de Vest din Timișoara 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. 

(3) Recunoașterea actelor cetățenilor străini se face conform metodologiilor în vigoare în 

momentul înscrierii. Programele postdoctorale se pot desfășura în limba română sau într-o 

limbă de circulație internațională (engleză, franceză sau germană). 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 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.  

Articol 5(1) Dosarul de admitere la programe postdoctorale pentru cetățenii români, UE și 

SEE cuprinde următoarele: 

• Fişa de înscriere (formular tip, Anexa 1);  

• Certificatul de naștere (copie xerox);  

• Certificatul de căsătorie (copie xerox) sau actul care atestă schimbarea numelui (dacă 

este cazul);  

• Cartea de identitate (copie xerox sau copie în format electronic transmisă la adresa 

oficială a BSD: doctorat@e-uvt.ro, indicată şi pe site-ul CSUD);  

• Diploma de bacalaureat (copie xerox);  

• Diploma de licență, foaia matricolă sau suplimentul la diplomă (copie xerox);  

• Diploma de master sau echivalentă a acesteia, foaie matricolă sau suplimentul la 

diplomă (copie xerox);  

 Diplomă de doctor – în original, copie legalizată sau copie certificată conform cu 

originalul; 

• Certificat de competență lingvistică (minimum nivel B2, după Cadrul European de 

Referință a Limbilor) într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, germană – 

opțiunea pentru altă limbă trebuie justificată prin specificul proiectului de cercetare);  

• Curriculum vitae;  
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• fotografie ¾; 

• proiectul de cercetare ştiinţifică în format tipărit și electronic pe CD, însoţit de 

raportul softului antiplagiat care să dovedească originalitatea acestuia; 

• fotocopii ale lucrărilor științifice publicate, ale programelor conferințelor la care a 

participat candidatul, ale diplomelor de premiere și de participare la conferințele și 

olimpiadele studențești, toate aceste fotocopii scanate fiind incluse și pe CD. 

Toate documentele solicitate în copie xerox sau în format electronic trebuie prezentate 

la depunerea dosarului de înscriere în original pentru certificarea conformității cu originalul 

la Biroul de Studii Doctorale. 

(2) 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. 

Articol 6. Candidaţii care au beneficiat anterior, total sau parţial, de finanţare din fonduri 

publice pentru programe postdoctorale au obligaţia să declare acest lucru la înscriere. Un 

candidat admis poate beneficia de o singură finanţare din fonduri publice pentru o durată 

normală de cercetare postdoctorală. 

Articol 7. Pentru toate activităţile legate de admitere pe locurile finanţate din fonduri publice 

(înscriere, retragere, susținerea proiectului de cercetare științifică), prezenţa fizică a 

candidatului este obligatorie). Persoanele cu dizabilități pot depune documentele de înscriere 

pe adresa: doctorat@e-uvt.ro, însoțite de o certificare care atestă imposibilitatea deplasării. În 

situaţii excepţionale, doar înscrierea și retragerea se pot face pe baza unei procuri notariale în 

care se specifică tema. 

Articol 8. 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 a 

programului postdoctoral calitatea de cercetător postdoctorand se suspendă. 

Articol 9. (1) Candidaţii admişi care nu confirmă ocuparea locurilor în cursul perioadei 

menționate în Calendarul desfăşurării procesului de selecţie a candidaţilor şi a concursului 

de admitere la programele postdoctorale de cercetare avansată pentru confirmări, pierd 

dreptul de luare în evidență de către IOSUD-UVT. 

(2) Pentru luarea în evidență în cadrul programului de cercetare avansată, candidaţii care au 

confirmat ocuparea locului trebuie să completeze şi să semneze un contract care prevede: 
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- drepturile şi obligaţiile ce revin cercetătorului postdoctorand; 

- desfășurarea cercetării și finalizarea proiectului conform graficului de cercetare asumat; 

- participarea la activitățile organizate de către IOSUD-UVT în domeniul cercetării științifice 

și diseminării acesteia; 

- rezultatele minime de performanță.  

 

CAPITOLUL II 

Desfăşurarea concursului de admitere 

Articol 10. Concursul de admitere se desfășoară în două etape: 

- Etapa I : evaluarea dosarului în vederea stabilirii eligibilității / neeligibilității candidatului; 

- Etapa a-II-a: susținerea unei propuneri de proiect de cercetare științifică în fața unei comisii 

constituite prin decizia directorilor școlilor doctorale, avizată de Directorul CSUD-UVT.  

Temele proiectelor de cercetare științifică sunt propuse de către școlile doctorale din IOSUD-

UVT şi avizate de către CSUD. Structura proiectului este prezentată în Anexa 2 a prezentului 

regulament. 

Articol 11. (1) Pentru locurile scoase la concurs se constituie, în cadrul fiecărei școli 

doctorale, o comisie de selecție în fața căreia se susține proiectul de cercetare științifică. Din 

aceasta comisie fac parte, în mod obligatoriu, mentorii (având calitatea de conducători de 

doctorat) care au propus teme de cercetare postdoctorală (în niciun caz mai puțin de 3 

coordonatori de doctorat).  

(2) Fiecare școală doctorală constituie o comisia de contestații formată din trei conducători de 

doctorat care sunt membri ai școlii doctorale. Contestațiile se pot referi doar la chestiuni de 

procedură.  

Articol 12. (1) Concursul de admitere în programe postdoctorale constă într-un examen de 

admitere desfășurat oral în care candidatul susţine un proiect de cercetare ştiinţifică (Anexa 

2). Se recomandă ca proiectul să cuprindă: titlul proiectului de cercetare ştiinţifică; rezumatul 

proiectului (în limba română şi în limba engleză/limba franceză/limba germană); o prezentare 

sintetică a conținutului proiectului de cercetare ştiinţifică; obiectivele şi activităţile de 

cercetare din cadrul proiectului; planul de diseminare a rezultatelor cercetării postdoctorale; 

elemente ale activității de cercetare științifică anterioară ale candidatului (ȋn special ȋn cadrul 

studiilor doctorale).   

(2) Candidaţii pot opta pentru întocmirea şi susţinerea proiectului de cercetare ştiinţifică în 

limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională. 

Articol 13. (1) Comisia de admitere stabileşte punctajul obținut de fiecare candidat și 

întocmește clasamentul în funcție de acesta, după evaluarea dosarului de concurs care va 
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conține documentele solicitate prin metodologia organizării și a desfășurării concursului de 

admitere, în conformitate cu prevederile Grilei de evaluare (Anexa 3).  

(2) Ponderea fiecărui criteriu de evaluare în punctajul total este următoarea: 50% pentru C.I. 

Evaluarea proiectului de cercetare; 50% pentru C.II. Evaluarea activităţii de pregătire 

profesională şi a activităţii ştiinţifice anterioare ale candidatului. 

(3) În urma examenului de admitere, fiecare membru prezent al comisiei examenului de 

admitere va acorda candidatului, conform grilei de evaluare din Anexa 3, câte un punctaj 

pentru fiecare indicator și criteriu, precum și un punctaj total calculat ca sumă a punctajului 

acordat pentru criteriul CI ponderat cu 0,5 și punctajului acordat pentru criteriul CII ponderat 

cu 0,5. Media generală de admitere a candidatului care se consemnează în procesul-verbal al 

examenului de admitere se calculează ca medie aritmetică simplă a punctajelor totale 

acordate de către fiecare membru al comisiei de concurs, medie care se împarte la 10. 

Articol 14. Ocuparea locurilor finanțate din venituri proprii ale UVT și a celor cu taxă se 

realizează în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere obţinute de către fiecare candidat. 

Media minimă de admitere la programele postdoctorale de cercetare avansată pe un loc cu 

finanțare din resurse proprii este 8.50 şi de 8.00 pentru un loc cu taxă. La punctaje egale, 

departajarea se va realiza în funcție de performanțele științifice anterioare ale candidatului. 

Articol 15. (1) Contestaţiile la concursul de admitere în programele de postdoctorat se depun 

la Biroul de Studii Doctorale al UVT (Strada Paris, nr. 1, et. I) în 48 de ore din momentul 

afișării rezultatelor și se pot referi exclusiv la vicii de procedură. IOSUD-UVT transmite 

aceste contestaţii către comisiile de contestaţii constituite ȋn cadrul fiecărei Şcoli Doctorale. 

Acestea examinează contestaţiile şi emit o decizie avizată de Directorul IOSUD-UVT. 

(2) Decizia comisiei de contestaţii este definitivă. 

Articol 16.  În vederea luării în evidență în cadrul UVT, candidaţii admişi pe locurile 

finanţate au obligaţia să depună, la momentul confirmării locului obținut, diploma de doctor  

în original, la Biroul de Studii Doctorale. Neprezentarea diplomei în original, duce la 

pierderea locului finanţat.  

(2) Candidații declarați admiși pe locurile cu finanțate achită cuantumul taxei de 

înmatriculare și semnează contractul.  

(3) Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă achită cuantumul taxei de înmatriculare, a 

taxei de participare la programul postdoctoral și semnează contractul.  

(4) După înmatriculare se generează și se afișează listele finale, cu candidații declarați admiși 

și înmatriculați. Candidaţii declaraţi admişi confirmă obţinerea locului la Biroul de Studii 

Doctorale (strada Paris, nr. 1, et. I). 
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CAPITOLUL III 

Dispoziţii finale 

Articol 17. Un candidat declarat admis la un program postdoctoral poate beneficia de 

finanţare din fonduri publice o singură dată. Depăşirea duratei de 24 de luni pentru acest 

program implică plata taxei de școlarizare de către cercetătorul postdoctorand. 

Articol 18. Un cercetător postdoctorand poate urma, în acelaşi timp, un singur program de 

pregătire finanţat din fonduri publice. 

Articol 19. Documentele candidaţilor respinşi și ale celor care renunţă la locul obţinut prin 

concurs se restituie personal acestora necondiţionat și fără perceperea unei taxe suplimentare, 

în cel mult două zile lucrătoare de la depunerea cererii, în timpul programului de lucru cu 

publicul stabilit al Biroului de Studii Doctorale al UVT. 

Articol 20.  Următoarele anexe constituie parte integrantă a prezentei metodologii: 

Anexa 1 Calendarul desfăşurării procesului de selecţie a candidaţilor şi a concursului de 

admitere la programele postdoctorale de cercetare avansată pentru anul universitar 2018 – 

2019 

Anexa 2 Fişa de înscriere  

Anexa 3 Formularul proiectului de cercetare științifică 

Anexa 4 Grila de evaluare a candidaților la concursul de admitere la postdoctorat. 

 

Anexa 1 Calendarul desfăşurării procesului de selecţie a candidaţilor şi a concursului de 

admitere la programele postdoctorale de cercetare avansată pentru anul universitar 2018 – 

2019 

I. Pentru cetățenii români, UE și SEE- sesiunea februarie - martie 2019 

I.A. Pentru domeniul fundamental: Științe economice 

Perioada Activităţi 

7-11 februarie 2019 Înscrierea candidaţilor - între orele 9.00-15.00; 

depunerea şi verificarea dosarelor 

12 februarie 2019 Evaluarea dosarului din punct de vedere al 

eligibilității 

13 februarie 2019 Susţinerea proiectului de cercetare științifică 

13 februarie 2019 Afișarea listei rezultatelor provizorii 

14 februarie 2019 Depunerea contestaţiilor 

15 februarie 2019 Afişarea listei rezultatelor finale 

18 februarie 2019 Confirmarea participării studenţilor 

postdoctoranzi admişi în cadrul programului de 

studii, prin plata taxelor aferente, depunerea 

diplomelor de doctor în original sau în copii 



 

METODOLOGIE PRIVIND 

ORGANIZAREA ŞI 

DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN 

PROGRAME POSTDOCTORALE 

ȊN CADRUL INSTITUȚIEI 

ORGANIZATOARE DE STUDII 

UNIVERSITARE DE DOCTORAT  

UNIVERSITATEA DE VEST DIN 

TIMIŞOARA (IOSUD-UVT) 

Ediţia I 

Nr. anexe 3 

Pagina 8 din 

14 

 
legalizate și plata taxei de şcolarizare pentru 

primul semestru, anul I de studii  –pentru 

candidații admiși cu taxă şi semnarea contractului 

de studii universitare de post-doctorat şi luarea în 

evidență a acestora 

 

I.B. Pentru domeniile fundamentale: Matematică și științele naturii, Științe umaniste și arte, 

Științe sociale 

Perioada Activităţi 

18-22 februarie 2019 Înscrierea candidaţilor - între orele 9.00-15.00; 

depunerea şi verificarea dosarelor 

25 februarie 2019 Evaluarea dosarului din punct de vedere al 

eligibilității 

26 februarie 2019 Susţinerea proiectului de cercetare științifică 

26 februarie 2019 Afișarea listei rezultatelor provizorii 

27 februarie 2019 Depunerea contestaţiilor 

4 martie 2019 Afişarea listei rezultatelor finale 

4 martie 2019 Confirmarea participării studenţilor 

postdoctoranzi admişi în cadrul programului de 

studii, prin plata taxelor aferente, depunerea 

diplomelor de doctor în original sau în copii 

legalizate și plata taxei de şcolarizare pentru 

primul semestru, anul I de studii  –pentru 

candidații admiși cu taxă şi semnarea contractului 

de studii universitare de post-doctorat şi luarea ăn 

evidență a acestora 

 

II. Pentru românii de pretutindeni şi candidații cetățeni străini din state terțe U.E.- sesiunea 

septembrie 2019 

Perioada Activităţi 

9-13 septembrie 2019 Înscrierea candidaţilor - între orele 9.00-15.00; 

depunerea şi verificarea dosarelor 

16 septembrie 2019 Evaluarea dosarului din punct de vedere al 

eligibilității 

17 septembrie 2019 Susţinerea proiectului de cercetare științifică 

17 septembrie 2019 Afișarea listei rezultatelor provizorii 

18 septembrie 2019 Depunerea contestaţiilor 

19 septembrie 2019 Afişarea listei rezultatelor finale 

20 septembrie 2019 Confirmarea participării studenţilor post-

doctoranzi admişi în cadrul programului de studii, 

prin plata taxelor aferente, depunerea diplomelor 

de doctor în original sau în copii 
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legalizate și plata taxei de şcolarizare pentru 

semestrul I –pentru candidații admiși cu taxă şi 

semnarea contractului de studii universitare de 

post-doctorat. 

23 septembrie 2019 Luarea în evidență candidaţilor admişi 

 

Anexa 2 Fişa de înscriere  

 

 

Anexa 3 Proiectul de cercetare științifică 
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Rezumatul proiectului de cercetare științifică (în limba română şi în limba engleză):  

7. Prezentarea proiectului de cercetare ştiinţifică: (3 -5 pagini) 

 

7.1. Stadiul actual al cunoașterii în domeniul temei pe plan național și 

internațional, cu referire la cele mai recente lucrări din literatura de specialitate  

 

 

 

7.2. Contribuțiile potențiale raportate la cele mai recente rezultate anterioare prezente în 

publicațiile de referință 

 

 

 

7.3. Obiectivele şi activitățile de cercetare: 

 

Se prezintă următoarele aspecte (maxim 1000 de cuvinte): 

1. tema proiectului de cercetare ştiinţifică și structura preliminară; 

2. argumentele pentru abordarea temei propuse; 

3. prezentarea succintă a stadiului actual al cunoașterii ştiinţifice în domeniul temei şi 

bibliografia selectivă pe baza căreia s-a elaborat proiectul de cercetare științifică; 

4. obiectivele cercetării; 

5. 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.; 

6. etapele cercetării şi ale elaborării tezei de doctorat: recenzia literaturii, colectarea și 

analiza datelor; 

7. contribuțiile potențiale ale cercetării relevante pentru teoria și practica economică; 

8. planul diseminării rezultatelor cercetării postdoctorale prin publicarea de articole 

științifice, prezentarea unor lucrări la conferințe internaționale etc. 

Anul Obiectivele ştiinţifice Activităţi de cercetare aferente obiectivului 

1 

1.1. 1. 

2. 

3.  

1.2. 1. 
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7.4. Planul diseminãrii rezultatelor cercetării doctorale prin publicarea de articole științifice, 

prezentarea unor lucrări la conferințe internaționale etc. 

 

 

8. Activitatea ştiinţifică anterioară a candidatului 

 

8.1. Titlul tezei de doctorat si un rezumat al acesteia (maxim 500 de cuvinte)  

 

8.2. Premii obținute la manifestări științifice 

 

 

 

8.3. Lucrări științifice prezentate la conferințe internaționale  

 

 

 

8.4. Lucrări științifice publicate  

 

Se va ataşa câte o copie a fiecărei lucrări publicate.  

 

8.5. Proiecte de cercetare naționale şi internaționale anterioare  

 

Se vor preciza: denumirea proiectului; instituţia care a obținut finanţarea; finanțatorul; 

directorul de proiect; perioada; legătura cu acest proiect de cercetare.  

 

 

8.6. Burse obținute 

 

 2. 

3.  

2 

2.1. 1. 

2. 

3.  

2.2. 

 

1. 

2. 

3.  
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Se vor preciza: finantatorul; perioada şi locul; principalele rezultate şi modul de 

diseminare a acestora; valoarea finanțării. 

 

Anexa 4 Grila de evaluare a candidaților la concursul de admitere la postdoctorat 

Criteriul Punctaj maxim Punctaj obţinut de 

către candidat 

CI. Evaluarea proiectului de cercetare (50% din punctajul final) 

1. Nivelul analizei stadiului actual al 

cunoaşterii în aria temei de cercetare 

postdoctorală 

40  

1.1. Nivelul analizei critice a literaturii de 

specialitate în domeniul temei 

25  

1.2.Nivelul direcţiilor identificate ale 

propriei cercetări  

5  

1.3.Relevanţa obiectivelor ştiinţifice ale 

propriei cercetări 

5  

1.4. Relevanța, actualitatea și calitatea 

bibliografiei 

5  

2. Relevanţa teoretică și practică a temei 

propuse 

15  

2.1. Relevanța teoretică a contribuțiilor 

potențiale ale cercetării  în raport cu 

stadiul actual al cunoaşterii în domeniu 

8  

2.2. Relevanța practică a contribuțiilor 

potențiale ale cercetării   

7  

3. Nivelul metodologiei de cercetare  20  

3.1.Claritatea şi logica ipotezelor cercetării 10  

3.2.Nivelul avansat al metodelor de 

cercetare propuse pentru îndeplinirea 

obiectivelor cercetării 

5  

3.3.Realismul evaluării potenţialelor riscuri 

metodologice ale cercetării 

5  

4. Nivelul și realismul planului de 

diseminare a rezultatelor cercetării 

ştiinţifice 

5  

5. Nivelul prezentării orale a proiectului 

de cercetare științifică 

20  

5.1.Nivelul cunoştinţelor teoretice necesare 

realizării cercetării în cauză 

10  

5.2. Corectitudinea limbajului ştiinţific 5  
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utilizat 

5.3. Claritatea, coerenţa și acurateţea 

exprimării orale 

5  

TOTAL CI Maxim 100 puncte  

CII. Evaluarea activităţii de pregătire profesională şi a activităţii ştiinţifice anterioare a 

candidatului (50% din punctajul final) 

1. Pregătirea profesională în domeniul 

fundamental de doctorat, din care: 

Maxim 20 puncte  

1.1.Specializare de master în ramura de 

ştiinţă specifică postdoctoratului sau 

ȋntr-o ramură conexă 

Media generală de 

master 

 

1.2.Doctorat susţinut  în ramura de ştiinţă 

specifică postdoctoratului sau ȋntr-o 

ramură conexă 

Maxim 10 puncte  

2. Publicarea de articole în reviste de 

specialitate, din care: 

Maxim 40 puncte  

2.1.Articol publicat în reviste de specialitate 

ISI cu scorul de influenţă  absolut (AIS) 

nenul 

10 pct/articol/nr autori  

2.2.Articol publicat în reviste de specialitate 

ISI cu cu scorul de influenţă absolut 

(AIS) nul 

8 pct/articol/nr autori  

2.3.Articol publicat în reviste de specialitate 

BDI 

5 pct/articol/nr autori  

2.4.Articol publicat în volume ISI 

Proceedings 

3 pct/articol/nr autori  

3. Prezentarea de lucrări științifice la 

conferințe naționale și internaționale, 

din care: 

Maxim 40 puncte  

3.1.Lucrare ştiinţifică prezentată la 

conferințe științifice internaționale 

desfăşutate ȋn străinătate și publicată în 

volumele conferințelor 

7 pct/lucrare/nr autori  

3.2.Lucrare ştiinţifică prezentată la 

conferințe științifice internaționale 

desfăşutate ȋn România și publicată în 

volumele conferințelor 

3 pct/lucrare/nr autori  

3.3.Premiu obţinut la evenimente științifice 5 pct/premiu  

TOTAL CII Maxim 100 puncte  

Notă : 

La punctul 1, comisia evaluează pregătirea profesională ȋn raport de specificul temei de 

postdoctorat şi a caracterului inter şi multi- disciplinar al acesteia 
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La pct 2 se  acorda maxim 40 puncte, care pot fi obținute din însumarea punctajelor de la 2.1 

la 2.4. Dacă din însumare se obține un punctaj mai mare decât 40, diferența nu se ia ȋn 

considerare. 

La pct 3 se acorda maxim 40 puncte, conform aceluiați rationament menționat anterior 

 


