ACREDITAREA UNITĂȚILOR DE CERCETARE LA FACULTATEA DE LITERE
2016

Pe baza Hotărârii de Senat nr. 404/2012 privind criteriile de evaluare a unităților de cercetare din UBB
și a Hotărârii CA nr. 11133/2016 cu privire la actualizarea acreditărilor Unităților de CercetareDezvoltare-Inovare din UBB Facultatea de Litere demarează procesul de selecție și acreditare pentru
unitățile de cercetare tip ”grup/colectiv/laborator de cercetare” (având mai puțin de 15 membri
cercetători, cadre didactice, doctoranzi în regim de titular / asociat / colaborator) care vor fi afiliate
Facultății de Litere, respectiv departamentelor din această facultate. (Unitățile de tip institut sau centru
din Facultatea de Litere vor fi acreditate potrivit procedurii aprobate de CA nr. 11133/2016 de către
CȘ).
Fișa de evaluare va include:

1. Datele de autentificare unitate de cercetare (institut, centru, laborator sau colectiv de
cercetare)
1.1. Denumirea:
1.2. Statutul juridic:
1.3. Actul de înfiinţare:
1.4. Director, organigrama unității de cercetare:
1.5. Adresa:
1.6. Telefon, fax, pagina web, e-mail:

2. Domeniul/domeniile de specialitate unitate de cercetare:
3. Starea unităţi de cercetare
3.1. Misiunea ştiinţifică a unităţii de cercetare şi directiile de cercetare definitorii. Rezultate de
excelenţă în îndeplinirea obiectivelor ştiinţifice asumate (maximum 2.000 caractere):
3.2. Gradul de recunoaştere a rezultatelor obţinute prin programul de cercetare (maximum 1.000
caractere)(Gradul de recunoaştere a rezultatelor unităţii de cercetare poate include date referitoare la
rezultatele unor evaluări/clasificări naţionale/internaţionale precedente ale unității de cercetare, premii obținute
de unitatea de cercetare sau de membrii unității de cercetare etc.)

3.3. Situaţia financiară şi a infrastructurii de cercetare (spaţii, echipamente):
3.4. Personalul de cercetare, pe grade didactice şi de cercetare, colaboratori externi (performanța
obținută de colaboratorii externi va fi inclusă anual în managementul cercetării sub rezerva interzicerii
declarării acestor performanțe și la alte instituții):
3.5. Numărul total al personalului din unitatea de cercetare:
4. Criterii cuantificate de performanţă în cercetarea ştiinţifică (perioada 2006-2016) (50%)

1
2
3
4
5
6

Participare la un program internațional de cercetare (de prestigiu)
Participare la un program național de cercetare
Monografie de specialitate apărută într-o editură consacrată din străinătate
Colecție de studii apărută într-o editură consacrată din străinătate
Monografie de specialitate apărută la o editură consacrată din țară
Colecție de studii apărută într-o editură consacrată din țară

Punctaj
acordat
25
15
25
25
20
15

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Volum colectiv editat la o editură consacrată din străinătate
Volum colectiv editat la o editură consacrată din țară
Ediție critică, volum de izvoare cu note critice la o editură consacrată din
străinătate
Ediție critică, volum de izvoare cu note critice la o editură consacrată din țară
Volum de traducere la o editură consacrată din străinătate
Volum de traducere la o editură consacrată din țară
Capitol dintr-o carte de specialitate apărută la o editură consacrată din
străinătate
Capitol dintr-o carte de specialitate apărută la o editură consacrată din țară
Articol apărut într-o revistă de specialitate din străinătate (cotată ISI, ERIH sau
recunoscută într-un domeniu specializat)
Articol apărut într-o revistă de specialitate din țară (cotată B, B+ sau indexată
BDI)
Recenzie apărută într-o revistă de specialitate din străinătate (cotată ISI,
ERIH+ sau recunoscută într-un domeniu specializat)
Recenzie apărută într-o revistră se specialitate din țară (cotată B, B+, indexată
BDI)
Keynote speaker la o conferință internațională
Keynote speaker la o conferință națională
Comunicare prezentată la o conferință internațională științifică de specialitate
Comunicare prezentată la o conferință națională ștințifică de specialitate
Editor / membru în boardul unei reviste de specialitate sau serii de publicații
internaționale
Editor / referent științific / membru în boardul unei reviste de specialitate sau
serii de publicații naționale
Editarea de către unitatea de cercetare a unei reviste de specialitate / serii de
publicații științifice / traduceri științifice sau literare
Număr de citări conform Arts # Humanities Citations Index

27 Număr de citări totale
28 Premii de prestigiu obținute de unitatea de cercetare / membrii unității de
cercetare
29 Manifestare științifică internațională de specialitate (congres, conferință,
simpozion, școală de vară) organizată de unitatea de cercetare
30 Manifestare științifică națională de specialitate (congres, conferință,
simpozion, școală de vară) organizată de unitatea de cercetare
31 Un cercetător din unitatea de cercetare membru în conducerea unor
organizații / asociații științifice internaționale
32 Un cercetător din unitatea de cercetare membru de onoare al unei organizații
/ asociații științifice internaționale
33 Un cercetător din unitatea de cercetare membru al unei academii naționale

20
10
25
20
15
15
9
7
10
7
4
1
5
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2
1
10
5
30
1 punct /
citare
0,1 / citare
10
15
10
15
5
10

Vă rugăm să detaliați fiecare categorie prin adăugarea datelor concrete despre persoanele,
publicațiile etc. în cauză.

5. Impactul performanței în cercetare (20 %)

5.1. Cele mai importante 5 publicații internaționale ale unității de cercetare / membrilor unității de
cercetare cu un scurt rezumat asupra esenței problemei de cercetare și cu detalierea tuturor citărilor
obținute de publicația respectivă

5.2. Cele mai importante 5 publicații naționale ale unității de cercetare / membrilor unității de
cercetare cu un scurt rezumat asupra esenței problemei de cercetare și cu detalierea tuturor citărilor
obținute de publicația respectivă
6. Capacitatea de a atrage fonduri de cercetare (perioada 2006-2016, se vor lua în considerare
doar sumele care au revenit unității de cercetare) (20%)
1.

Grant câștigat de către unitatea de
cercetare de la organizații internaționale

2.

Grant câștigat de către unitatea de
cercetare de la organizații naționale

sub 5000 EUR
5000-10 000 EUR
10 000 – 50 000 EUR
50 000 – 200 000 EUR
peste 200 000 EUR
sub 10 000 RON
10 001 – 50 000 RON
50 001 – 100 000 RON
100 001 – 500 000
RON
peste 500 000 RON

10
15
20
30
35
5
10
15
20
25

7. Capacitatea de a pregăti tineri cercetători (10 %)

1.

Criterii
Conducător de doctorat afiliat unități de cercetare

2.
3.

Abilitați afiliați unității de cercetare
Doctoranzi care lucrează în unitatea de cercetare

4.

Studenți și masteranzi câștigători ai unor premii la sesiuni de comunicări
științifice

5.

Cercetător afiliat unității de cercetare care a susținut teza de doctorat în
intervalul supus evaluării
Participări ale cercetătorilor în comisii de îndrumare ale doctoranzilor

6.

Vă rugăm să nominalizați persoanele de la fiecare categorie.

Punctaj
3 puncte /
conducător
de
doctorat
3 puncte
1 punct /
doctorand
1 punct /
student,
masterand
1 punct /
cercetător
0,1 punct /
participare
în comisii
de
îndrumare

Comisia de evaluare poate acorda un punctaj suplimentar de până la 10% (sau mai mult) din valoarea
șpunctajului total pentru realizări deosebite (de exemplu, monografie, carte autor unic, articol
științific citat de 100 ori, sau mai mult, după exluderea autocitărilor, în perioada evaluată). Eventuala
acordare a punctajului suplimentar va fi motivată de către comisia de evaluare.
Comisia de evaluare va acredita unitățile de cercetare care au obținut cele mai mari punctaje la
nivelul Facultății de Litere. Acele unități de cercetare care obțin punctaje mai mici pot fi acreditate la
nivelul departamentelor sau interdepartamentelor. Comisia de evaluare va stabili un prag minim
pentru acreditarea unităților de cercetare: unitățile de cercetare aflate sub acest prag nu vor fi
acreditate.
Acele unități de cercetare, care nu au o pagină web cu toate detaliile colaboratorilor, proiectele
trecute și curente vor primi o perioadă de grație de 60 de zile, și vor realiza aceste detalii cu ajutorul
echipei tehnice afiliate secretariatului Facultății de Litere.
În spiritul noilor angajamente europene de acces deschis al cercetărilor finanțate din fonduri
publice, dar și în vederea creșterii vizibilității cercetării științifice, toate unitățile de cercetare
acreditate de la Facultatea de Litere vor afișa pe site-ul lor 10 % din cercetarea științifică publicată de
grupul de cercetare (de preferabil, cele mai reprezentative cercetări). Pentru anul 2016 termenul
pentru actualizarea site-urilor colectivelor de cercetare cu materiale reprezentative open-access este
21 decembrie 2016.
Acele unități de cercetare care nu sunt acreditate de UBB sau de alte foruri naționale sau
internaționale de acreditare, vor menționa acest aspect în toate documentele lor de prezentare.
La nivelul Facultății de Litere evaluarea este făcută de către Comisia pentru cercetare științifică a
facultății. Calendarul evaluării: 24 octombrie – 22 noiembrie 2016: înaintarea dosarelor de acreditare
comisiei de evaluare. 23 noiembrie – 2 decembrie: evaluarea și clasificarea unităților de cercetare, 27 decembrie: primirea contestațiilor, 7-9 decembrie: soluționarea contestațiilor, 12 decembrie:
înaintarea listei finale a unităților acreditate la nivelul Facultății de Litere și la nivelul
departamentelor acestor facultăți Consiliului Științific al UBB prin CMCS. Unitățile de cercetare vor fi
acreditate pe o perioadă de 4 ani.
După acreditarea unităților de cercetare, actualizarea acreditării va fi făcută printr-o procedură
simplificată.

Conf. univ. dr. T. Szabó Levente
prodecan pentru cercetare

Cu avizul Comisiei pentru Comisia pentru cercetare, managementul calității și al resurselor materiale,
publicații, biblioteci, planuri strategice / operaționale, regulamente și CEAC

