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HOTARARE

a Senatului Universitatii Politehnica Tirni soara

Nr. 285/27.11.2017

Art. 1. Se aproba Met odologia de organi zare si desfasurare a concur sului pcntru atribuire a
gradatiilor de merit pentru personalul didactic din UPT, in form a din anexa I la prezenta.
Art. 2. Prezenta metodologie intra in vigoare irnediat, pentru aco rdarea gradatiilor de merit
incepand cu anul 2018.
Art. 3. Prezenta hotarare se cornunica Con siliului de Administratie, conducerilor facultatilor UPT.
conducerilor departamentelor UPT ~i tuturor cadrel or didactice din UPT prin postare pe site-ul

universitatii.
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Metodologia de organizare ~ i desfasurare a concursului pentru atribuirea
gradatlilor de me rit pentru persona lui didactic din Universitatea
Politehnica Timisoara
•

I.

Act ualizat Noiembrie 2017 .

Dispozitii gene rale

Art.!. Prezenta metodologie este elaborata In baza urrna toarelor acte normative:
Legea nr . 1/2011- Legea educatlei nation ale; (art. 311, alineatu/1 ),
•
Legea nr. 284/2010 - Legea cadru privind salar izarea unitara a per sonaiulu i platit din fonduri publice ;
•
•
•

aUG nr. 57/2015 - Salarizarea personalu lui platit din fonduri publice
HG nr . 582/2016 - Norme metodo logice de aplicare a pro vederilor din au nr . 57/2015
Carta Universitatii Politehnica Tirnisoara:
Regulamentul de organi zare ~i f unctionare a Senatului UPT.

Art . 2. (1) Personalul didactic t itular din Universit at ea Politehn ica Tirnisoara , cu perforrnan te deosebit e In
pragatirea studentilor, In activitatea didactica ~ i de cercetare ~t ii n ti fi ca, indife rent de vechimea In
lnvat amant, poate beneficia de gradatie de mer it , acordata prin concurs, pe baza prezentei metodologii.
Aceasta gradatie se acorda pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul Universitatii Politehn ica
Tirnlsoara ~i reprezinta 25% din salariul de baza al persoanei i ndrept at it e. Gradatia de merit se acor da pe
o perioada de 5 ani calendaristici, i ncepand cu data de 1 lanuarie a anulu i pentru care se organ izeaza
concursul.
(2) Concursul pent ru atribuirea gradat iilor de mer it pentru per sonalui didactic din UPT este organizat de
cat re Consiliul de Adrninistratie al UPT, care va declansa concursul cu respectarea calenda rulu i pre vazut
de pre zenta metodologie.
Art. 3. (1) Concursul pentru atribui rea gradati ilor de merit nu este separat pe grade dida ctice. lerarhi zarea
candidat ilor se face In functie de punctajul realizat .
(2) La cornpetitla pent ru atribu irea gradat illor de merit poat e participa, f ara di scrim inare, or ice cadru
didacti c ti tular din UPT care nu det ine 0 grada tle de merit In derulare pe perioada anului pent ru care se
organizeaza concur sul.
(3) Acordarea gradatiei de merit este condit ionat a de l ndeplinirea puncta jului minimal corespunzato r
postului didactic al candidatulu i, stabil it prin grila de evaluare a UPT la urm atcare le valori:
Profesor universitar: 2.400 puncte
Confer entiar uni versitar: 2.000 puncte
• Lector / sef de lucrart: 1.400 puncte
• Asistent universi tar : 800 puncte.
Art . 4. Gradatia de merit nu se acorda In cazul In care cadrul didactic tit ular care candideaza pent ru
gradatie de merit este sanctionat disciplinar de catre UPT.

0

II. Alocarea pe departamentele UPT a nurnarului de gradatli de merit
Art. 5. (1) Alocarea pe departamente a numarului de gradati i de merit se face In proportie de 16% din
numarut posturilor didactice din st at ele de func tii ale departamentelor respective, cu rezervarea de locur i
pent ru conducerea universit at ii, respectiv pentru conducerile facultatilor, In conform itate cu Ca rta UPT.
(2) Pentru con duce rea uni versitatii, respectiv conducerile facultatiior se rezerva locuri pentru gradatii de
mer it In procent de 16% din totalul personalului de conducere, dar nu mai putin de 1 loc, conside rat ca
valoare maxima In derulare In fiecare an.
(3) Personalui didact ic care ocupa poziti i de condu cere la nivel de universi t ate / facultate poate part icipa
la cornpet itia de acordare gradatii de merit ~i In cadrul depart amen tulu i din care face parte .
Art. 6. Nurnarul de gradat ii de merit alocate pe depa rtamente, respect iv al gradat iilor de merit rezervat e
pentru conducerea universit at ii/ f acult at ilor lncepand cu anul 2017 este eel calculat In Anexa 11a prezenta
metodologie . Anexa 1 va fi vertficata anual ~i actualizata atunci cand nurnarul de posturi didactice

existente in diferitele departamente ale UPT se rnod if ica i n urma verif icarli, astfe l tncat sa afectez e
numaru l de gradati i legal disponibile cu eel putin un lac sau atunci cand se modifies st ruct ura
organizat orica a departamentelor universitatii .

III. Calendarul concursului pentru atribu irea grada t iilor de merit i n UPT
Art. 7. Concursul pentru atribuirea gradat iilor de merit i n UPT se i nscrie in urrnatorul calendar anual :
Lansare anuala : cel tarz lu in cursul lunii decembrie a anului ant erior celui pentru care se acorda
gradat ia de merit ;
•
Aprobarea i n sedi nt a de plen a Senatulu i a propunerilor de atribuire gradatii de merit: cel tarz iu
pana la sfarsitul lun ii ianuarie in anul pentru care se acorda gradat lile de merit ;
•
Intra rea la plata a gradatiilo r de merit: incepand cu luna ianuarie, prima plata i n luna februa rie i n
anul pentru care se acorda gradatii le de merit.
Art. 8. Calendarul concursului pentru atribu irea gradatiilor de merit i n UPT va fi adaptat anual prin
actuali zarea Anexei 2 de catre Consiliul de Adrnini stratie al UPT, cu respectarea prevederilor din art . 7 al
prezente i metodologi i, va fi aprobat de catre Senatul UPT ~ i va fi facut pub lic i n momentul anuntarii
declansarf concursului pentru atribu irea gradati ilor de me rit.
IV. Depune rea ~ i conti nutul dosarelo r de concurs
Art. 9. Depunere a do sarelor de concurs se face de catre fie care candidat prin int erm ediul secretariatul ui
depart ament ului in care candideaza, indiferent daca a face pe un lac care revine departamentulu i sau pe
un lac rezervat pentru condu cerile untversitati i/facultatllor.
Art. 10. Dosarul de concurs se va depune in fo rm at tiparit (cu toate sernnat urile necesare incluse).
precum ~i in format electronic. Dosarul va contine :
1. Curriculum Vitae (f ormat Europass)
2. Grila de (auto)evaluare pentru perioada ultimilor 5 ani calendaris t ici, cu i ncheiere la dat a Iansarii
concursului (cu except ia sectl unil 11.4 ~i part ial 11.3, care se refera la i nt reaga act ivit at e). pe
fo rmatul prezentat i n Anexa 3 la prezenta metodologi e, pe cele trei crit erii componente :
- activ ltati didactice ~ i pro fesionale
- acti vit ati de cercetare, recunoa stere ~ i impact al activitatii
- actlvlt at: institutionale
3. Dovezile necesare pent ru susti nerea punctajulu i revendicat, in conform it at e cu precizarile din grila
~ i din Anexa 4 la prezenta metodologie. Filele care neceslta sernnaturi se vor atasa in format pdf.
Art. 11. Dosarele de concurs, com plete, in fo rmat electro nic, vo r fi afisate publ ic pe site -ul
depart ament ului, la maxim 48 are de la i ncheierea per ioade i de depunere a acestora ~i i naint e de
evaluarea lor in departamento
V. Procedu ra de comp let are a grile i de (aut o)evaluare a activi tatii candidat ului
Art. 12. (1) Grila de (auto)evaluare a activ itatii fiecaru i candidat va f i intocmi t a i n conformit at e cu Anexa 3
la Metodologia de organizare ~ i desfasurare a concu rsului pentru atr ibui rea gradatiilor de merit pentru
per sonalul didact ic din UPT.
(2) Fisierul electronic pentru com pleta rea grilei de (aut o)evaluare va fi tra nsmis de catre Depart amentu l
de Resu rse Uman e al UPT catre departamente ~ i cadr ele didact lce din UPT in momentu l dernararii
concursului ~i va fi pus la dispozitia celor inte resat i de cat re Directorul de departament prin int er mediul
secret ariat ului ~i prin publ icarea pe site-ul departamentul ui (cu posibilitate de down load).
(2) Procedura de comp letare a grile i de (auto)evaluare este prezentata i n Anexa 4 la prezenta
met odologie. Procedura de completare trebuie respectata i n totalitatea ei, indi catiile concise cupr inse
chiar i n redacta rea gril ei avand doar un rol ajutator.
Art . 13. (1) Re sponsabilltatea corectitudini i de completare a dosarului de concurs (atat i n ceea ce prl veste
doc ument ele inserat e la dosar, cat ~i revend icarea punctaj elor i n confo rm itate cu Metodologia de
organ izare a concursu lui) revine i n tota litate cadru lui dida ctic care i~i depune candidatura.

(2) Constatarea , in urma veriflcarilor ~i a evaluarilor ulte rioare, unei diferente de supraevaluare a
punctajului revendicat cu mai mult de 20% la 3 sau mai multe secti uni de raport are fa\a de punctaju l final
validat se sanct ioneaza cu excluderea din concurs a respectivulu i candidat pentru anul i n care s-a
const at at ner egula.

VI. Evaluarea dosarelor de cand ldaturs
Art. 14. Persoanele care candideaza pentru obtinerea unei gradatii de merit nu pot face parte in anul
candidat urii din nici 0 comi sie de evaluare a corect itudinii datelor cuprinse in dosarele de concurs
(indiferent de nivelul acesteia) sau din comi sia de rezol vare a conte stat iilor. In sit uat ia con st at arii unei
astfel de inccrn patibi titati, persoana/persoane le i n cauza vor fi i nlocuit e prin votul Consiliului
departamentului / Consiliului facultatii / Consiliu lui de admin istratie (dupa caz), inclusive i n cazurile i n
care este vorba despre directorul de department sau de decan.
Art . 15. (1) Prima evalua re se efectueaza la nivelu l departamentulu i din care face parte candidat ul,
indi f erent daca acesta candideaza pe un loc care revine departamentului sau pe un loc rezervat pentru
conducerile universitatii /fa cultatilor. Verifica rea se face de cat re Consiliul Departamentului. 5e va verifica
daca cornponent a dosarulu i depus este cornplet a ?i daca grila de autoevaluare este cornpletata i n
l nt regime.
(2) Ver ificarea cu privire la l ndeplinirea condit iilor de continut a dosaru lui se va lncheia prin emiterea unei
decizii scrise, care va avea rolul de lndepl inire a condit iilor de calificare. Decizia va t rebui validate sl de
catre consilierul jurid ic al UPT. Directo rul de departament va prezenta toate dosarele depus e i n cadr ul
departamentulu i catre consilierulu i juridic al UPTIn vederea validar ii deciziei departamentului.
(3) In cont inuare, Consiliul Departamentului va trece la verifi carea corectitudinii de completare ~i de
revend icare a punctaj ulu i prin grila de (auto)evaluare a activitati i fiecarui candidat. lerarh izarea
candidat ilor a carer dosare sunt evaluate se face In ordi nea descrescatoare a depasirii ca valoare absolute
a punct ajul ui mini m st abili t pentru postul didactic core spunzator candidatulu i. Decizia comisie i de
evaluare la nivelul departamente lor, precum ?i ierarhizarea rezultata , vor fi con semnate lntr-un proce sver bal al sedint ei de evaluare, care va fi atasat la dosarul de concurs.
(4) Membri i Consiliului departa mentulu i pot verifica corecti t udinea raportarilor ?i a puncta jelor
revendicat e de candidat prin grila de (auto)eva luare pe baza dovezilor furni zat e de catre acesta ~ i a
cauta rii inforrnat iilor pe web , din ini\iativa proprie sau la sesizarea unor persoane care au consult at
do sarele de concu rs la pub licarea acestora pe sit e-urile departamentelor.
(S) Dupa evaluarea dosarelor de candidat ure de catre Consiliul Departamentulu i, acestea vor fi prezentate
i nt r-o sedint a de plen a departamentului. Plenul departamentului poat e face come nta rii ~ i observat ii la
do sarele de candidat ure prezentate, fara a putea i nsa modifica ierarhia st abilit a de catre Consiliul
Departamentului. Procesul-verbal al sedint ei de plen a departamentu lui va contine toate aceste
coment arii ~i observatii ?i va fi atasat dosarului de concurs .
(6) Directorul de departament i naint eaza dosarele de concurs, tmpreuna cu decizia de calificare, proce sulverbal al Consiliulu i depa rtamentului ~ i proce sul-verbal al sedinte i de plen a departamentului (care vor
const itu i in continuare parte int egrant a din dosaru l de co ncurs), catre Consiliul Facultatii pentru care
cadru l didactic candidat furnizeaza majo ritatea activitatilo r didactice . In cazul Departamentului pentru
Pregatirea Personalului Didact ic dosarele vor fi transmise catre Facultatea de Stiinte ale Cornunica rii.
Art. 16. (1) Cea de-a doua verificare, la nivelul facultati i, se ef ect ueaza de cat re Consiliul Facultat ii, care
analizeaza dosarele primite de la departamente din punct de vedere al corectitudinii documentelor
afe rente . Avizul Consiliulu i Facultati i este de tip avizat/neavizat, fara a putea schimba ierarhia stabil ita i n
departamentoNeacordarea avizului trebuie motlvata . Decizia Consiliulu i Faculta\i i se consem neaza in tr-un
pro ces-verbal care se ataseaza la dosaru l de concurs.
(2) Membri i Consiliului Facultat !i pot verifica corecti t udinea rapo rt anlor ~i a punctajelor revendicate de
candidat pr in grila de (auto)evaluar e pe baza dovezilor furnizate de catre acesta ~i a cautarii info rrnat iilor
pe web, din initiative proprie sau la sesizarea unor persoane care au consultat dosarele de concur s la
publicarea acestora pe sit e-urile departamente lor.

(3) Decanul facultatii i naint eaza dosarele complete de concurs, l rnpreuna cu proce sul-verbal al Consiliulu i
Facult atii (care va const itu i i n continuare parte int egrant a din dosarul de concurs) cat re Consiliu l de
Adrninistratie al UPT.
Art. 17. (1) Dosarele de concur s vor fi afisate public pe site -ul UPT, la maxim 48 ore de la primirea
acestora de catre Consiliul de Admin lstrat ie $i inainte de evaluarea lor de catre CA.
(2) Cea de-a treia verificare se efectueaza de cat re Biroul Consiliului de Admln istratle al UPT, care
anali zeaza dosarele de concurs primite de la facultati sub toate aspectele : corect itud ine docu mente
aferent e, corectitud ine raport ari, corect itud ine revendicare /va lidare punctaje $i ierarh izare. Modificarea
punctajelor acordate pe grila de evaluare UPT $i/sau schimbarea ierar hiei stabil ite i n departamente se
face printr-un proces-verbal care cuprinde modificarile efectuate $i motivarea acestora, proces-verba l
care se ataseaza la dosarul de concurs si care va con stitui i n cont inuare parte int egrant a din dosarul de
concurs.
(3) Membrii Biroului Consiliului de Adrnlnistrat ie pot verifica corect it udinea rapo rtarilcr $i a punctajelor
revendicat e de candidat prin grila de (auto)evaluare pe baza dovezilor furnizate de catre acesta si a
cauta rii inf orrnati ilor pe web , din initiativa prop rie sau la sesizarea unor persoane care au consultat
do sarele de concur s la publicarea acestora pe sit e-urile departamente lor sau pe site-ul universitstii.
(4) In numele Consiliului de Administ rati e, Rectorul UPT transm ite 5enat ulu i UPT propunerile de atribuire
a gradatiilor de me rit pentru personalul didactic al UPT, tnsotl t e de dosarele complete de concur s.
(5) Forma fina la a rezultatelor concursurilor pentu acorda rea gradatiilor de mer it propu sa de Consiliu l de
adm inist ratie al UPTse face publica pr in afisarea pe sit e-ul universitatii .
Art. 18. (1) 5enatul UPT analizeaza dosarel e pr imite i n cadrul Comisiei pentru Resurse Umane, a Comisiei
pentru l nvat amant $i a Comisiei pentru Cercetare $tii nt ifica $i relat ia cu mediul economic, sub toate
aspectele : corectitud ine documente aferente, corectitud ine raport arl, corect itudi ne revend icare/va lidare
pun ctaje $i ierarhizare. Comisiile 5enatului vor i nt ocmi un referat comun prin care vor recomanda
5enat ulu i aprobarea/neaproba rea atr ibu iri i gradatiilor de merit pentru fiecare departa ment , fara a putea
f ace mo difica ri de pun ctaje sau de ierar hizare a cand idat ilor. Eventuale le nsconcordante cu privire la
punctajele validat e i n etapele ante rioare vo r fi rezolvate prin retrimite rea respect ivelor dosare de concurs
cat re Consiliul de Adrnini stratie (organizatorul concursulu i) i n vederea analizei $i rezolvarii inadvertentelor
sesizate Impreuna cu f act orii irnplicatt. In cazul existentei unor diferente prod use prin ner espect area
prevederi lor din prezenta Metodologie, Comisiile 5enatului pot recomanda plenului 5enatu lui
neaprobarea punctuala a unora dintre propune ri.
(2) M embri i comisiilor 5enatu lu i pot ver if ica corectit ud inea rapcrtarilo r $i a punctajelor revendi cate de
candidat pr in grila de (auto)evalua re pe baza dovezilor furnizate de catre acesta $i a caut arii inforrnatiilor
pe w eb, din init iati va prop rie sau la sesizarea uno r persoane care au consultat do sarele de concurs la
publi carea acestora pe site-urile departame ntelor sau pe sit e-ul un iver sitat. i.
(3) 5enatul UPT dezbate i n plen propu nerile de at ribuire a gradatiilor de merit pentru per sonalui didactic
al UPT, facute de catre Consiliul de Adrninistratie, porn ind de la recornand arile facute i n referatul com un
al Comisiilor de specialitate ale 5enatului, dupa ce se f inalizeaza etap a cont estati ilor $i se primeste
raspunsul com isiei pentru rezolvarea conte statiilor. 5enatul UPT aproba prin vot propunerile Consiliului
de Adm inistr atie, fara a schimb a ierarhizarea prop usa . In cazul unui vot negati v asupra unei propuneri, se
resping to ate propuneri le din departamentu l i n cauza, urrnand ca procedura de evaluare a dosarelo r sa fie
reluat a de la nivelul departamentulu i, prin refacerea intregii proceduri in regim de urgent a.
(4) I n terme n de maxim 48 ore de la adoptarea Hotararii 5enatului UPT cu privi re la rezultatele
concursului pentru at ribu ire a gradatitlor de merit pent ru per sonalu l did act ic din UPT, aceasta hota rare se
pub lica pe site-ul UPT.
VII. Cont estatll la desfasurarea conc ur sului pentru at rib uirea grad at il lor de merit in UPT
Art. 19. (1) Eventualele cont est ati i cu pr ivir e la desfasurarea concursului pentru atribuirea gradatiilor de
merit pentru persona lui didactic din UPT se pot depune in maxim 2 zile lucratoare de la publicarea
rezultat elor pe site-ul UPT.

(2) Contestattile se depun prin registratura UPT, in atentia Consiliului de Admin lstratle (organizatorul
concursului) .

Art. 20. (1) Comisia pentru rezolvarea contestatiilor este formats din :
Prorectorul pentru Resurse Umane
Presedintele Comisiei pentru Resurse Umane a Senatului
Presedintele Comisiei pentru Invatarnant a Senatului
•
Presedintele Comisiei pentru Cercetare ~i relatia cu mediul economic a Senatului
•
Consilierul juridic al UPT
(2) Oaca vreuna dintre persoanele nominalizate in Comisia pentru rezolvarea contestatiilor se regaseste ~i
in postura de candidat in cadrul concursulu i pentru cbtinerea unei gradatii de mer it in respectivu l an,
aceasta va f lnlocuita din prezenta comisie cu 0 alta persoana care reprez inta aceeasi structura.
Art. 21. Comisia pentru rezolvarea contestatiilor are obllgatia de a analiza contestatia si de a transmite
contestatarului raspunsul scris in termen de maxim 2 zile lucratoare de la data inregistrarii contestatiei,
VIII.

Dispozitii linale

Art. 22. Activitatile prezentate in prezenta metodologie vor Ii transpuse i nt r-o procedure de catre Oirect ia
Generals pentru Asigurarea Calitatii din UPT, in conlormitate cu OG nr . 400/2015 .
Art. 23. Activ itatile prezentei metodologii vor f realizate cu respectarea prevederilor Codului de Etica
Deontologie al Universitatii Politehnica Tirnisoara .

~i

Art. 24. Nerespectarea prevederilor prezentei metodologi i de catre persoanele cu atributii in organizarea
desfasurarea concursurilor constituie abatere disciplinara sl se sanctioneaza in conlorm itate cu
prevederile Legii nr. 1/2011 sau cu ale altor prevederi legale, in functie de incadrarea laptei.

~i

Art. 25. Prezenta metodologie de organizare a concursului pentru atribuirea gradatiilor de merit pentru
personalul didactic din UPT (care include criteriile de evaluare) intra in vigoare la data aprobarli in Senatul
UPT.

Universitatea POLITEHNICA Timişoara

Anexa 3.
GRILA DE (AUTO)EVALUARE A ACTIVITĂȚII CANDIDATULUI PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT

SECȚIUNEA

CRITERIUL / ACTIVITATEA
Număr minim
sau valoare minimă

Puncte/item

PRECIZĂRI

1

100

Titlul de doctor confirmat

CRITERIUL I. ACTIVITĂȚI DIDACTICE ȘI PROFESIONALE
1

2
2.1
2.1a
2.1b
2.1c
2.1d
2.1e
2.2
2.2a
2.2b
2.2c
2.2d
2.2e
2.3
2.3a
2.3b
2.4

3

4
5

6

7

8

9

Teza de doctorat (susținută în perioada de evaluare)
Cărţi*, cursuri*, manuale*, culegeri de probleme*, îndrumătoare de lucrări, proiectare*
(acoperind discipline sau tematici cuprinse în planurile de învăţământ ale specializărilor din UPT)
Cărţi de specialitate/capitole în cărți de specialitate, tratate/capitole în tratate, monografii/capitole în monografii
Cărţi de specialitate/capitole în cărți de specialitate, tratate/capitole în tratate, monografii/capitole în monografii publicate la edituri din străinătate de clasa A (clasificare UPT)
Cărţi de specialitate/capitole în cărți de specialitate, tratate/capitole în tratate, monografii/capitole în monografii publicate la edituri din străinătate de clasa B (clasificare UPT)
Cărţi de specialitate/capitole în cărți de specialitate, tratate/capitole în tratate, monografii/capitole în monografii publicate la alte edituri din străinătate
Cărţi de specialitate/capitole în cărți de specialitate, tratate/capitole în tratate, monografii/capitole în monografii publicate la editura POLITEHNICA, editura Academiei, editura
Tehnică, editura Polirom, Iasi (pt Stiintele Comunicarii) sau editura Paideia, Bucuresti (pt Arhitectura)
Cărţi de specialitate/capitole în cărți de specialitate, tratate/capitole în tratate, monografii/capitole în monografii publicate la alte edituri din ţară (cu ISBN şi referenţiere
ştiinţifică)
Cărți de specialitate publicate în calitate de editor/coordonator (nu se includ contributiile ca editor de proceedings)
Cărți de specialitate publicate în calitate de editor/coordonator publicate la edituri din străinătate de clasa A (clasificare UPT)
Cărți de specialitate publicate în calitate de editor/coordonator publicate la edituri din străinătate de clasa B (clasificare UPT)
Cărți de specialitate publicate în calitate de editor/coordonator publicate la alte edituri din străinătate
Cărți de specialitate publicate în calitate de editor/coordonator publicate la editura POLITEHNICA, editura Academiei, editura Tehnică, editura Polirom, Iasi (pt Stiintele
Comunicarii) sau editura Paideia, Bucuresti (pt Arhitectura)
Cărți de specialitate publicate în calitate de editor/coordonator publicate la alte edituri din țară
Culegeri de probleme, îndrumătoare de lucrări practice şi de proiectare (cu ISBN şi referenţiere ştiinţifică) pt. învăţământul superior
Culegeri de probleme, îndrumătoare de lucrări practice şi de proiectare (cu ISBN şi referenţiere ştiinţifică) pt. învăţământul superior publicate la editura POLITEHNICA
Culegeri de probleme, îndrumătoare de lucrări practice şi de proiectare (cu ISBN şi referenţiere ştiinţifică) pt. învăţământul superior publicate la alte edituri din ţară
Materiale complexe de tip e‐learning publicate pe Campusul Virtual al UPT, care includ uneltele specifice e‐learning
Programe de studiu / de formare continuă / postuniversitare existente sau nou introduse şi acreditate/autorizate

Coordonator introducere program nou

Coordonator/responsabil program

Disciplină nou introdusă, într‐o limbă de circulaţie internaţională (punctează fiecare membru al colectivului nominalizat în fișa disciplinei)

Disciplină nou introdusă, în limba română (punctează fiecare membru al colectivului nominalizat în fișa disciplinei)
Proiecte de diplomă / disertație conduse

4,00*NP/NA
2,00*NP/NA
1.50*NP/NA
1.00*NP/NA

În cazul în care numărul de pagini în redactare proprie, NP,
este definit exact (de ex. pe capitole), NA=1; în caz contrar,
punctajul pentru nr. total de pagini, NP, se împarte la NA.

0,50*NP/NEd

La reeditări se ia în considerare doar ultima ediţie.

200
150
100
50
10
Punctaj
fișă*10 sau
Punctaj fișa
100/50
50/25
25/10
100/90/80/70
50/45/40/35
50
25
10

Modernizare bază materială de laborator (certificarea se face de către directorul de departament)

*inclusiv pe suport electronic

2,00*NP/NEd
1,00*NP/NEd
0,75*NP/NEd

1,00*NP/NA
0,50*NP/NA
50/NA

Organizarea de concursuri profesionale / conferințe studenţeşti:

Internaţionale, cu participarea unor firme sau alţi parteneri (coordonator/membru colectiv organizare)

Naţionale, cu participarea unor firme sau alţi parteneri (coordonator/membru colectiv organizare)

Locale, cu participarea unor firme sau alţi parteneri / interne UPT (coordonator/membru colectiv organizare)
Premii obținute cu studenții la etapa finală a concursurilor profesionale:

Internaționale (premiul I/II/III/mențiune)

Naționale (premiul I/II/III/mențiune)
Organizare școli de vară/iarnă naționale/internaționale

coordonator

membru în colectivul de organizare

susţinere curs/modul training

10% din punctajul minim necesar pentru gradul didactic respectiv

NA = nr. autori
NP = nr. pagini
NEd = nr. editori ai volumului

0,25*NP/NEd

Punctaj realizat din evaluarea cadrelor didactice de către studenți

PUNCTAJ MINIM NECESAR – CRITERIUL I

0,50*NP/NA

20/NA

Profesor – 240
Conferențiar – 200
Sef lucrări – 140
Asistent ‐ 80

Se punctează fiecare program sau disciplină raportată.

Se punctează fiecare lucrare condusă.
Punctaj fișă*10 – pentru punctaje ≤ 20 (fișa de evaluare
format vechi);
Punctaj fișă – pentru punctaje > 20 (fișa de evaluare format
nou);
Se punctează fiecare activitate (concurs/conferință)
raportată.

Se punctează fiecare premiu raportat.

Se punctează fiecare activitate raportată.
Se punctează fiecare activitate raportată.
NA = nr. autori

SECȚIUNEA

CRITERIUL / ACTIVITATEA

Număr minim
sau valoare minimă

Puncte/item

PRECIZĂRI

CRITERIUL II. ACTIVITĂȚI DE CERCETARE, RECUNOAȘTEREA ȘI IMPACTUL ACTIVITĂȚII
1

1.1

1.2

1.3
1.4
1.4a
1.4b

2

Articole publicate* in extenso într‐o limbă de circulaţie internaţională / brevete de invenții:
Articole publicate în reviste de specialitate:

indexate ISI/WOS, cu factor de impact

indexate ISI/WOS dar fără factor de impact

indexate în baze de date internaționale specifice domeniului (BDI) sau în buletinele sau analele științifice ale UPT

din străinătate, neindexate

din țară, neindexate
Articole publicate în volumele unor manifestări științifice (Proceedings) internaționale :

indexate ISI/WOS

indexate în baze de date internaționale specifice domeniului (BDI)

din străinătate, neindexate

din țară, neindexate
Editor de proceedings conferinte, sub forma de volum cu ISBN:

Volum proceedings, cu ISBN, indexat ISI

Volum proceedings, cu ISBN, indexat BDI
Brevete de invenție/mărci înregistrate/modele de utilitate
Brevete de invenție/mărci înregistrate protejate internațional
Brevete de invenție/mărci înregistrate protejate național sau modele de utilitate (OSIM)

*inclusiv pe suport electronic.
150*K*Q
100*K
80*K
30*K
15*K
100*K
60*K
30*K
15*K
200/NEd
100/NEd
200*K
100*K

Q = cuartila revistei ISI/WOS

K = coeficient funcție de numărul de autori
Unde K = 1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5

pt. 1 autor Q = 6 pt. Q1
pt. 2 autori Q = 5 pt. Q2
pt. 3 autori Q = 3 pt. Q3
pt. 4 autori Q = 2 pt. Q4
pt. 5 autori
pt. ≥6 autori

NEd = nr. editori

K = aceleași valori ca la secțiunile II.1.1 și II.1.2

Granturi /contracte/proiecte de cercetare‐dezvoltare‐inovare‐consultanță‐expertizare științifică/tehnică/didactică, granturi/proiecte de
arhitectură/urbanism/restaurare (derulate sub egida și cu afiliere la UPT)
Granturi de cercetare‐dezvoltare‐inovare‐consultanță‐expertizare științifică/tehnică/didactică internaţionale obținute prin competiție, granturi/proiecte de
arhitectură/urbanism/restaurare internaționale sau contracte/proiecte de cercetare‐dezvoltare‐inovare‐consultanță‐expertizare obținute pe piața liberă în străinătate

2.1a



Director / Responsabil grant/contract/proiect la nivel internațional, cu UPT funcționând ca titulară de grant/contract/proiect internațional



Director / Responsabil / Coordonator grant/contract/proiect la nivel internațional, la nivel UPT, cu UPT funcționând ca parteneră la grant/contract/proiect

100*VEURO/10
000
80*VEURO/100
00



Membru în echipa de cercetare/implementare a a grantului/contractului/proiectului

Echipa de cercetare formată din ≤ 5 membri

Echipa de cercetare formată din > 5 membri
Granturi de cercetare‐dezvoltare‐inovare‐consultanță‐expertizare științifică/tehnică/didactică naţionale obținute prin competiție, granturi/proiecte de
arhitectură/urbanism/restaurare naționale sau contracte/proiecte de cercetare‐dezvoltare‐inovare‐consultanță‐expertizare obținute pe piața liberă din țară

2.1b



Director / Responsabil grant/contract/proiect la nivel național, cu UPT funcționând ca titulară de grant/contract/proiect



Director / Responsabil / Coordonator grant /contract/proiect la nivel național, la nivel UPT, UPT funcționând ca parteneră la grant/contract/proiect

30%*PD
20%*PD

60*VEURO/100
00
40*VEURO/100
00



3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
5.
5.1.

5.1.1.

Membru în echipa de implementare a grantului/contractului/proiectului

Echipa de cercetare formată din ≤ 5 membri

Echipa de cercetare formată din > 5 membri
Citări ale contribuțiilor originale în literatura de specialitate** (la ISI/WOS si Scopus se exclud autocitările celui care raportează)
Citări în reviste sau proceedings‐uri indexate ISI/WOS
Citări în reviste sau proceedings‐uri indexate Scopus
Citări în reviste sau proceedings‐uri indexate Google Scholar
Indice Hirsch***
Indice Hirsch ISI/WOS
Indice Hirsch Scopus
Indice Hirsch Google Scholar
Criterii specifice pentru facultăţi/departamente din UPT
Facultatea de Arhitectură şi urbanism
Proiecte complexe de arhitectură, restaurare, de importanță națională, regională, zonală sau locală edificat / autorizat

Internațional: autor (director, coordonator) proiect / șef proiect secțiune (componentă, studiu) / membru echipă

Național: autor (director, coordonator) proiect / șef proiect secțiune (componentă, studiu) / membru echipă

Regional: autor (director, coordonator) proiect / șef proiect secțiune (componentă, studiu) / membru echipă

Zonal: autor (director, coordonator) proiect / șef proiect secțiune (componentă, studiu) / membru echipă

Local: autor (director, coordonator) proiect / șef proiect secțiune (componentă, studiu) membru echipă

VEURO = valoare anuală contract în €
PD = punctajul directorului/resp de grant/proiect/contract

Pentru granturile/proiectele/contractele derulate pe mai
mulți ani, fiecare an de derulare se consideră 1 grant.
Punctajul se calculează pentru fiecare an de grant.
Valoarea de calcul a proiectului, VEURO, este determinată
de sumele efectiv atrase în UPT în anul respectiv.
Toate sumele atrase se convertesc în EURO, la cursul mediu
de schimb BNR al anului în cauză
Pentru membrii in echipa de cercetare punctajul pentru
fiecare membru se calculează ca procent din punctajul (PD)
al directorului/responsabilului de grant/contract/proiect

30%*PD
20%*PD
10/citare
8/citare
3/citare
hISI*200
hSCOPUS*160
hGS*60

150/100/50
100/50/25
50/30/15
40/30/15
30/15/10

**Se raportează numărul citărilor din ultimii 5 ani,
indiferent de anul apariției lucrării citate în cazul Scopus și
Google Scholar, iar în cazul ISI/WOS se raportează citările pe
întreaga activitate.
***Se referă la întreaga activitate.
Numărul de citări și indicii Hirsch se obțin direct de pe site‐
urile Web of Science, Scopus și respectiv Google Scholar.
Se atașează Print Screen‐urile în format .pdf, .doc, .docx,
.jpg, .png etc.

Conform criteriilor specifice CNATDCU.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

5.1.7.
5.2.
5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.3.
5.3.1.
5.3.2.
5.4.

5.4.1.
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Proiecte complexe de amenajare a teritoriului și peisajului la nivel macro‐teritorial: național, transfrontalier, interjudețean / la nivel mezzo‐teritorial: județean, periurban,
metropolitan / strategii de dezvoltare, studii de fundamentare, planuri de management și mobilitate avizate; Proiecte urbanistice și peisagistice la nivelul Planurilor Generale /
Zonale ale Localităților (inclusiv studii de fundamentare, de inserție, de oportunitate) avizate

PUG / PAT municipii mari: autor (director, coordonator) proiect / șef proiect secțiune (componentă, studiu) / membru echipă

PUG localități mici: autor (director, coordonator) proiect / șef proiect secțiune (componentă, studiu) / membru echipă

PUZ: autor (director, coordonator) proiect / șef proiect secțiune (componentă, studiu) / membru echipă

Studii de fundamentare: autor (director, coordonator) proiect / șef proiect secțiune (componentă, studiu) / membru echipă
Expoziții organizate la nivel internațional / național sau local în calitate de autor, coautor, curator

Expoziție internațională

Expoziție națională

Expoziție locală
Organizator de expoziții la nivel internațional/național

Expoziție internațională

Expoziție națională
Premii / nominalizări / selecționări obținute la concursuri internaționale de proiecte organizate potrivit regulamentului UNESCO‐UIA (Union Internationale des Architectes),
Consiliul European al Urbaniștilor ECTP, Federația Internațională a Peisagiștilor IFLS, AEEA, RIBA, Architect's Council of Europe, The Royal Town Planning Institute RTPI, UNISCAPE,
etc., precum și de la altă instituție de profil de nivel mondial sau european, în breasla arhitecților, urbaniștilor, planificatorilor urbani, peisagiștilor și designerilor

Premiu

Nominalizare
Premii / nominalizări / selecționări obținute pentru concursuri naționale de proiecte (organizate potrivit regulamentului UNESCO‐UIA, girate de AR/UAR/RUR, Concursuri RUR ‐
Registrul Urbaniștilor din România)

Premiu

Nominalizare

Selecționare
Premii / nominalizări la Bienala, Anuala de Arhitectură din București ori premii / nominalizări la alte concursuri și licitații publice câștigate la nivel național, regional și/sau local de
arhitectură, urbanism, peisagistică și design

Premiu

Nominalizare
Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării
Traduceri de opere științifice sau beletristice:

din limba română într‐o limbă de circulație internațională, publicate la edituri sau în reviste de specialitate din străinătate

din limba română într‐o limbă de circulație internațională, publicate la edituri (cu ISBN) sau în reviste de specialitate din țară (cu ISSN)

dintr‐o limbă de circulație internațională în limba română, publicate la edituri (cu ISBN) sau în reviste de specialitate din țară (cu ISSN)
Recenzii* ale unor opere științifice sau beletristice, publicate în reviste de specialitate :

Indexate ISI

Indexate BDI

Din străinătate, neindexate

Din țară, neindexate
*) Recenzie specifică domeniului = prezentare succintă (la apariție) a unei opere literare sau științifice, cu comentarii și aprecieri critice
Activități de cercetare și comunicare în PR (editare/redactare a materialelor de promovare, susținerea comunicațională a evenimentelor, studii sociale etc.) desfășurate în cadru
instituțional, nepunctate la alte criterii
Activități de cercetare și comunicare în limbi străine, desfășurate în cadru instituțional, nepunctate la alte criterii

Traducerea / revizia de documente

Activități de interpretare (simultană / consecutivă, etc)

Redactarea de texte

Adaptarea de texte
Departamentul de Matematică
Reviewer pentru Mathematical Reviews (MatSciNet) sau Zentralblatt, baze de date specifice domeniului Matematică
Citări în Mathematical Reviews (MatSciNet) sau Zentralblatt, baze de date specifice domeniului Matematică
Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport
Activități specifice domeniului (participare şi clasare a candidatului):

Campionate internaționale la jocuri sportive sau sporturi individuale. Locul 1 / Locul 2 /Locul 3

Campionate naționale la jocuri sportive sau sporturi individuale. Locul 1 / Locul 2 /Locul 3

Cupa României la jocuri sportive sau sporturi individuale. Locul 1 / Locul 2 /Locul 3

Campionate naționale universitare. Faza finală. Locul 1 / Locul 2 /Locul 3

Campionate naționale universitare. Faza pe zonă. Locul 1 / Locul 2 /Locul 3

Campionate naționale universitare. Faza pe centru uiversitar. Locul 1 / Locul 2 /Locul 3
Deținerea calității de conducător de doctorat sau deținerea certificatului de abilitare

100/50/25
60/40/20
40/20/15
30/15/10
30
20
10
30
15

80
40
20

50
25

0,75*NP/NT
0,60*NP/NT
0,50*NP/NT

Conform criteriilor specifice CNATDCU.

NP – numărul de pagini
NT – numărul de traducători

NA – numărul autorilor
Se punctează fiecare recenzie raportată.

20

Se punctează fiecare activitate raportată.

0,30*NP/NT
0,40*nr.ore/NI
0,40*NP/NA
0,30*NP/NA
10
8

NP – număr de pagini
NT – număr de traducători
NI – număr de interpreți
NA – număr de autori
Se punctează fiecare recenzie raportată.
Se punctează fiecare citare raportată.

100/95/90
85/80/75
80/70/60
50/45/40
35/30/25
20/15/10
200
Nr.doct.*50

Numar de teze de doctorat susținute în perioada de raportare

Nr.teze*100

7

Conform criteriilor specifice CNATDCU.

30/NA
15/NA
10/NA
5/NA

Număr de doctoranzi în stagiu legal la momentul raportării (inclusiv cei în cotutelă)

Membru în comisiile de îndrumare doctoranzi

Conform criteriilor specifice CNATDCU.

Conform criteriilor specifice CNATDCU.

6.2

Prezentări invitate în plenul unor manifestări ştiinţifice internaţionale sau naţionale.

Manifestări internaționale

Manifestări naționale

Alte manifestări ştiintifice naționale/internaţionale, workshop‐uri, etc care nu publică volume

Conform criteriilor specifice CNATDCU.

100
50

6.1

6.3

Conform criteriilor specifice CNATDCU.

5

Se punctează fiecare comisie raportată.

20
5
2

Se punctează fiecare prezentare raportată.
Se iau în considerare doar contribuţii marcate ca atare în
programul manifestării şi nu prezentări orale standard la
manifestări ştiinţifice de tip Proceedings

8

9

10

11

12
13

Membru în colective de redacție ale revistelor, comitete științifice ale manifestărilor științifice

Reviste indexate ISI/WOS

Reviste indexate BDI

Reviste internaționale sau naționale neindexate

Conferințe indexate ISI

Conferințe indexate BDI

Conferințe internaționale sau naționale neindexate
Recenzent pentru reviste :

Reviste indexate ISI/WOS

Reviste indexate BDI

Alte reviste neindexate
Recenzent pentru :

Conferinţe indexate ISI/WOS

Conferinţe indexate BDI

Alte conferinţe neindexate
Organizarea de conferinţe internaţionale

Coordonator conferinţe internaţionale itinerante, indexate ISI, cu ediţia unui anumit an organizată de UPT

Coordonator conferinţe internaţionale itinerante, indexate BDI, cu ediţia unui anumit an organizată de UPT

Membru colectiv organizare conferinţe internaţionale itinerante, indexate ISI, cu ediţia unui anumit an organizată de UPT

Membru colectiv organizare conferinţe internaţionale itinerante, indexate BDI, cu ediţia unui anumit an organizată de UPT

Coordonator conferinţe internaţionale, indexate ISI, organizate periodic în UPT sub egida unei/unor organizaţii profesionale internaţionale

Coordonator conferinţe internaţionale, indexate BDI, organizate periodic în UPT sub egida unei/unor organizaţii profesionale internaţionale

Membru colectiv organizare conferinţe internaţionale, indexate ISI, organizate periodic în UPT sub egida unei/unor organizaţii profesionale internaţionale

Membru colectiv organizare conferinţe internaţionale, indexate BDI, organizate periodic în UPT sub egida unei/unor organizaţii profesionale internaţionale

Conducere secțiune conferinţe internaţionale itinerante, indexate ISI, cu ediţia unui anumit an organizată de UPT

Conducere secțiune conferinţe internaţionale itinerante, indexate BDI, cu ediţia unui anumit an organizată de UPT

Conducere secțiune conferinţe internaţionale, indexate ISI, organizate periodic în UPT sub egida unei/unor organizaţii profesionale internaţionale

Conducere secțiune conferinţe internaţionale, indexate BDI, organizate periodic în UPT sub egida unei/unor organizaţii profesionale internaţionale
Best paper award la conferinţe internaţionale

Conferințe indexate ISI/WOS

Conferințe indexate BDI
Referent / președinte în comisii de doctorat

Internaţionale

Naţionale
Membru în comisii de abilitare

PUNCTAJ MINIM NECESAR – CRITERIUL II

SECȚIUNEA

10% din punctajul minim necesar pentru gradul didactic respectiv

CRITERIUL / ACTIVITATEA

50
25
10
20
10
5
10
6
4
5
3
2
400
200
100
50
200
100
50
25
20
10
10
5
100
50
10
5
10

Se punctează revistă raportată.

Se punctează fiecare conferință raportată.

Se punctează fiecare recenzie raportată.

Se punctează fiecare recenzie raportată.

Se punctează fiecare conferință raportată.

Se punctează fiecare conferință raportată.

Se punctează fiecare secțiune/sesiune raportată.

Se punctează fiecare distincție raportată.

Se punctează fiecare comisie raportată.
Se punctează fiecare comisie raportată.

Profesor – 240
Conferențiar – 200
Sef lucrări – 140
Asistent ‐ 80

Număr minim
sau valoare minimă

Puncte/item

PRECIZĂRI

CRITERIUL III. ACTIVITĂȚI INSTITUŢIONALE
1
1.1
1.2

1.3

2
3
4

Experienţa în management academic
Funcţii de conducere (Rector, Prorector, Director CSUD, Decan, Prodecan, Director de departament, Director CŞD, Director Centru de cercetare, Director Editura, altele)
Funcţii de reprezentare (Preşedinte al Senatului, Secretar General al Senatului, Preşedinte de Comisie a Senatului, Preşedinte de Comisie a Consiliului de Administraţie, Președinte
Comisie de Etică UPT, Preşedinte de Comisie a Cons Facultaţii, Preşedinte de Comisie a Cons Departamentului, Preşedinte al Boardului Specializărilor, Presedinte Sindicat/membru
Consiliului SLUPT/membru Bex FNS Alma Mater, altele)
Membru în organisme de conducere/reprezentare (Senat, Consiliul Facultaţii, Consiliul Departamentului, Consiliul de Administraţie, CSUD, CŞD, Boardul Specializărilor, conducere
Biroul SLUPT nivel facultate/rectorat, organizator grupă sindicală, Comisia de Etică a UPT, conducere laboratoare acreditate RENAR, conducere ICER, alte comisii la nivelul
universității)
Coordonarea de acorduri internaţionale/naţionale cu alte universităţi/instituţii/organizaţii profesionale/firme

Coordonator instituţional

Coordonator departamental

Coordonator acord punctual
Profesor invitat la universităţi din ţară sau străinătate, minim 5 zile lucrătoare (se exclud deplasările de tip Erasmus staff)
Coordonare mobilităţi

internaţionale/naţionale pentru studenţi (inclusiv mobilităţi Erasmus inbound/outbound)

internaţionale pentru cadre didactice şi staff (inclusiv Erasmus)

5
10
Se punctează fiecare an de deținere a poziției raportate.
2

50
20
5
50
5
5

Se punctează fiecare accord punctual raportat.
Se punctează fiecare activitate raportată.
Se punctează fiecare activitate raportată.

5

6

7

Participare în :

comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante

comisiile de diplomă / disertaţie

comisiile de admitere
Premii acordate de:

Academia Română

ASTR, ASAS, AOSR, academii de ramură, CNCS

Organizații profesionale internaționale (științifice, tehnice, de arhitectură, etc)

Organizații profesionale naționale (științifice, tehnice, de arhitectură, etc)
Membru titular sau corespondent în academii:

Academia Română


8

10
10
5
120
60
40
20
200

ASTR, ASAS, AOSR, alte academii de ramură

50

Conducere asociaţii/organizații profesionale

Internaţionale

Naţionale
Membru în asociaţii/organizații profesionale

Internaţionale

Naţionale
Membru în organizaţii din domeniul educaţiei şi cercetării (altele decât cele de la secțiunea III.9)

9
10
11

12

13

14
15
16

PUNCTAJ MINIM NECESAR – CRITERIUL III
5 % din punctajul minim necesar pentru gradul didactic respectiv

PUNCTAJ GENERAL MINIM NECESAR:

5
2

Se punctează fiecare an de deținere a poziției raportate,
pentru fiecare asociație raportată.
Se punctează fiecare an de deținere a poziției raportate,
pentru fiecare organizație raportată.

10
10
10
50
10
60
30
15

Atragere sponsorizări pentru universitate/facultate/departament/studenți (nu sunt eligibile sponsorizările în scop personal), validate de către decan/director departament si
Serviciul Financiar
Activităţi de voluntariat, promovare, proiecte care includ activitate neremunerata, realizate cu afilierea la UPT (de ex. Student week, HackTM sau alte hackathoane, Carreer
Day, Open Education Days, etc)

Se punctează fiecare an de deținere a poziției raportate.
Se punctează fiecare an de deținere a poziției raportate,
pentru fiecare academie raportată.
Se punctează fiecare an de deținere a poziției raportate,
pentru fiecare asociație raportată.

15
10
100
40

Activități de promovare a UPT, facultăților/specializărilor (validate de către Consiliul Administrație, decan sau director departament)

Se punctează fiecare premiu raportat.

50
20

3

Consilii/comisii în domeniul educaţiei şi cercetării (CNATDCU, CNCSIS, CNFIS, ARACIS, CCDI, CNCS, CNSPIS, etc)

Conducere

Membru
Doctor Honoris Causa al unei universități
Profesor Onorific al altei/altor universităţi
Alte activităţi în sprijinul procesului de învăţământ :

Decan de an / tutore

Întocmire state de funcţiuni

Întocmire orare

Coordonare şi/sau întocmire dosare de acreditare

Coordonare activităţi de practică (neincluse în statele de funcţiuni)
Administrator de platformă informaţională

Administrator Campus Virtual UPT

Administrator platformă informațională la nivel UPT

Administrator platformă informaţională la nivel departament

Se punctează fiecare comisie raportată.

Se punctează fiecare an de deținere a poziției raportate,
pentru fiecare comisie raportată.
Se punctează fiecare titlu raportat.
Se punctează fiecare titlu raportat.

Se punctează fiecare an de deținere a poziției raportate.

Se punctează fiecare an de deținere a poziției raportate.

50

Se punctează fiecare activitate raportată, pentru fiecare an
de desfășurare.

VLEI/100

VLEI=valoare sponsorizare în LEI

10

Se punctează fiecare activitate raportată, pentru fiecare an
de desfășurare.

Profesor – 120
Conferențiar –100
Sef lucrări – 70
Asistent ‐ 40
Profesor – 2400
Conferențiar – 2000
Sef lucrări – 1400
Asistent ‐ 800

Perioada de evaluare este de 5 ani calendaristici,
dacă nu este altfel specificat în cazuri punctuale.

Anexa 4

Procedura de completare a grilei de (auto)evaluare a actlvltatl i
candidatilor la obtlnerea gradatiel de merit in UPT
1.

Grila de (auto)evaluare din cadrul concursului pentru acordarea gradatli lor de merit pentru
persona lui didactic din UPT este conceputa pentru a rnasura perforrnanta In activitatea didactica. de
cercetare si institutional a a candidatllor, perforrnanta realizata In UPT si In beneficiul UPT.

2.

In grila de evaluare se vor valida doar punctaje revendicate pentru actlvitati efectuate cu asum are a
In d ar a apartenente i cand idatu lu i la UPT.

3.

Se vor acorda punctaje numa i la criteriile de performanta care sunt susti nut e de catre cand idat prin
documente justificative.

4.

Responsabilitatea In ceea ce prl veste corectitud inea date lor lnscrise In dosaru l de concurs si a
punctajelo r revendicate revine In tota litate candidatu lui , care are obl igatia de a-sl completa datele
personal, nu prin interpusi.

5.

Constatarea , In urma ver ificanlor si a evaluarllcr ulterioare , a unei supraevaluari cu peste 20% a
punctajului revendicat la 3 sau mai multe sectiuni fa\a de punctajul final validat se sanctioneaza cu
excluderea din concurs a respectivului candidat pentru anu l ln care s-a constatat neregula.

6.

Procedura de completare a datelo r cand idatulu i In formularul electronic de (auto)evaluare pentru
obtinerea gradatiei de merit.
6.1. Numele complet al candidatu lu i, sub forma Nume ?i prenume, trebu ie sa apara ident ic In toate
listele de auto ri, titulari contracte, etc. In caz contrar, punctajele revendicate nu vor fi adaugate In
cadrul aplicatlel .
6.2. In cazul unor list e de ma i mu lte persoane (inc lusiv cand idatul ), numele persoanelo r se vor
desparti prin virgula . In caz contrar, numarul de autori nu va fi calculat corect In cadrul aplicatie i,
iar punctele candidatulu i nu vor fi atribuite corect .
6.3. Acolo unde este cazul, ro lu l cand idatu lu i se va select a prin marcarea cu X In coloana
corespunzatcare.
6.4. Acolo unde este cazul, t ipul de activitate pentru care se revendi ca punctaje se va selecta prin
marcarea cu X In coloana corespunzat oare.
6.5. Pentru intelegerea cornpleta a modului de calcul a punctajului acordat pentru fiecare ssctiune, se
recomanda consultarea prezentei proceduri (Ane xa 4 la prezenta Metodologie) In conjunctie cu
gri la de (auto)eva luare (Ane xa 3 la prezenta Metodo iogie) .

7.

Procedura de completare pentru Criteriul l. Activitiit i di dactice si profesionale .
7.1.
Perioada de raportare pentru (auto)evaluarea act ivitatii este a ultimilo r 5 ani calendaristici.
7.2. La sectiunea 1.1. se puncteaza doar tezele de doctorat validate prin confirmarea titlulu i de
doctor In perioada de raportare .
7.3 . La sectiunea 1.2.1 raportarea cartilor publicate se face In functie de numaru l de pagi ni In
redactare proprie . in cazulln care nurnarul de pagini In redactare proprie este definit exact (de
ex. pe capitole), atunci se aloes NA=1, iar NP=numar pagini In redactare proprie. in caz contrar,
se considera NP=numar tota l de pagin i, iar NA=numaru l autori lor, asurnandu-se 0 contributie
egala . La reeditari se ia In considerare doar ultima editie .
7.4. La sectiunea 12.2. raportarea cartllor editate /coordonate se face In functie de nurnarul de
pagini si de numaru' editorilor/coordonatorilor vol umului. Nu se includ contributi ile ca edito r
de proceedings, care se raporteaza la sectiunea 11.1.3.
7.5. La secttunile 1.2.1 si 1.2.2 se utilizeaza clasificarea acceptata de UPT pentru edituri le din
strainatate (c1asa A si clasa B), prin selectarea cu click a editurii corespunzatoare . Usta
editurilor din stramatate recunoscute de catre UPT In clasele A, respect iv B, se regaseste In
Anexa 5 la prezenta metodologie.
7.6. La sectiunea 1.2.4. se raporteaza doar mater ialele de curs pub licate pe Campusu i Virtual al UPT,
care includ elemente specifice de e-Iearning (tutoriale, furnizarea de resurse educationale

adi acente, clip-uri audio/video, teste im plementate online, testa rea cunostintelo r, etc) . Nu se

accepts la raportare doar capito Ie de carte in form at pdf, pub licate pe Campusul Virtua l al UPT

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

8.

sau pe un alt server din UPT sau din exteriorul unl versi tat ii. Pentru validarea punctajului
revendicat se va face un print-screen de pe pagina cursului implementat pe CV-UPT.
La sect iunea 1.3 . se rapo rteaza contributiile la introducerea sau de rularea unor programe de
st udiu acred ita te/autorizate , intr-unu l din ro lurile specif icat e i n grila . Validarea raportaru se
face pr in se rnnat ura in subsolul paginii a directo rulu i de departamento
La sectiunea 1.4. se raporteazs pro iecte le de dip loma sau disertatie conduse i n per ioada de
raporta re, indiferent daca acestea au fost inc luse sau nu in norma didactics . Validarea
rapo rta rii se face prin sernnat ura i n subso lul paginii a directo ru lui de departamento
La sectiunea 1. 5. se t ranscrie punctaj ul rea lizat din evaluarea de catre stu dent! a candidatu lu i.
Acest puncta] va fi pus la dispoz itia candidatulu i de cat re decanul facultatii la care s-a efectuat
eval uarea .
La sect iunea 1.6 se raporteaza calit at ea de coo rdonator sau membru in colect ivul de organiza re
al unor concursuri profesionale st ude nt e sti sau a unor con fe rinte stude ntesti . Valida rea
raportaru se face prin furn izarea unui link catre pagina we b a concursulu i/confert ntei, a afisului
concursulu i/conferintei sau a unui
alt
document care precizeaza organizatori i
concursului /conferintei, care sa perrni ta Consiliu lui departamentului vali darea punctaju lu i
revendicat.
La sectiunea 1.7 se raporteaza premiile obtinute cu student f coo rdona ti la etapele finale ale
concu rsur ilor profesionaie st ude nt esti . Validarea ra po rt arii se face prin sernnatu ra i n subsolul
paginii a directorului de departament o
La sectiunea 1.8 se raporteaza calitatea de coordonator sau membru i n colect ivul de organizare
a unor scoli de vara/ iarna , respectiv sustlnerea unor module de training in cadrul acestor scol i,
Validarea raportarii se face prin f urn izarea unui link catre pagina w eb a scoli i de varatiarna , a
af isului de prezentare a scolf sau a unu i alt document care precizeaza organi zatorii, care sa
perrnita Consiliului departamentu Ju i validar ea punc taju lu i revend icat .
La sectiun ea 1. 9 se raporteaza contribu tiile aduse la modernizarea bazei material de labor at or
(de ex. prin crearea unor standuri expe rimen tale noi prin activitate proprie) . 5e raporteaza atat
contributiile personale, cat ~ i cele de grup, prin i mparti re la numarul de autori. Act ivitatile
raportate se certifica de catre Oirectorul de depart ament oLa aceasta sectlune nu se vor raporta
sponso rizarile obtinute pentru do t area laboratoarelor, acestea raportandu-se (cu suma
afe renta) la sectiunea 11 1.15.

Procedura de completare pent ru Criteriul II. Activita\i de cercetare, rscunoasterea ~i i m pact ul
act ivita\ii .
8.1. Perioada de raportare pentru (auto)evaluarea act lvitat ii este a ultimilor 5 ani calendaristi ci, cu
excep tia secti unii 11.4 (in dici Hirsch) care se refera la i ntreaga activitate .
8.2. La sectiunlle 11.1.1 ~i 11.1.2 se raporteaza articolele publicate tnt r-o lirnba de circulat ie
int er nat ionala in reviste sau i n proceedings de conf eri nt e int er nat ionale, dupa clasificarea
introd uss de catre CNATDCU pentru majoritatea domeni ilor. Pentru revist ele cotate lSI/WaS,
se t ine cont de clasificarea i n cuartile a acestora , i n conformi tate cu prec lzarile din grila
adoptata . 5e va lua i n considerare clasificarea di n momentul in tocm irii dosarulu i de concurs
pentru grada tia de merit. Atat pen tru rev iste , cat ~i pentru conferin te, punctajul acordat se
ponde reaza in fun ctie de nurna rul autorilor, cu un coef icient K, i n conformitate cu preclzari le
din grila adoptata . Lista bazelor de date (BOI) recunoscute de catre UPT se regaseste in Anexa 5
la prezenta metodologie .
8.3. La sectiune a 11.1.3 se raporteaza ed itarea de vo lume de Proceedings ale unor conferinte . Se
puncteaza doar volumele inde xate 151 sau BOI, cu furnizarea dovez ii de indexare. in cazul in
care conferinta nu a fost inca indexata pana la mome ntu l rapor t arii, se va furniza dovada
indexarf conf eri nt elc r din anii precedent!
8.4. La sectiunea 11.1.4 se raporteaza brevetele de inven tie / rnarc ile inregistrate / modelele de
utilitate obti nute i n perio ada de raportare. Nu se accepts la raportare brevete dep use, care

inca nu au obt in ut protectia nat ionala sau internaticnala . Punctajul acordat se pondereaza in
functie de nurna rul autorilor, cu un coeficient K, in conform itate cu pr ecizar ile din gri la

adoptata.
8.5.

La sectiunea 11.2. se raporteaza toate granturile, contractele sau pro iectele derulate prin
serviciile f inanciar-contabile ale UPT. Atat pentru cont ract ele int ernat ionale, cat ~ i pentru cele
nationale, punctajele se acorda doar in functie de rolul candidat ului in echipa de lucru
(director-re spon sabil / director-re spon sabil -coo rdonato r la nivel UPT ca partene r / membru i n
echipa) ~i nu functie de t ipu l proiectului. In cazul contractelo r cu tertii, pentru care nu exista
mai multi parteneri implicat i, raportarea se face corespunzator functionaril UPT ca partenera la
cont ract ~ i nu ca t itulara de cont ract . In cazul granturi lor/proiectelor/contractelor derulate pe
mal multi ani, fiecare an de derulare se raporteaza drept un proiect . Pentru aceste proiecte,
dimensiunea echipe i de lucru (s 5 membri sau > 5 membri ) va f i definita de cat re direc torul de
pro iect pentru fiecare an separat. Echipa de pro iect luata in conside rare va include ~ i
personalul nedidactic, didactic auxili ar sau extern care este necesar pentru realizarea
proiectu lu i. Apartene nta la echipa pentru fiecare an i n parte trebu ie cert ific ata de catre
directorul/responsabilu l/coordonatorul de proiect sub semnatura . Valoarea de calcul a
proiectu lui este furnizata de catre servi ciile financiar -co ntabile ale UPT, la solicit area
candidatu lu i, i n fu nctie de sumele efectiv in casat e de univers it ate . Este de dorit ca pe viitor sa
f ie real lzata 0 apli catie on line care sa permita vizualizarea dire cts a tuturor proiectelor, cu

cornponenta echipe i ~ i cu valoa rea de calcul.
La sect iunea 11.3 se va raporta nurnarul de citari, obtinut direct de pe sit e-ut ile Web of Science,
Scopus ~ i Google Scholar, cu excluderea autocttarilor proprii ale celui care rapo rteaza , i n cazul
lSI/W aS ~i Scopus. In cazul Google Scholar se preia nurnar ul de citarl furn izat, nefiind posibila
elimi narea automata a autocltarilor. Se va raporta nurnarul citarilor din ultimii 5 ani, indiferent
de anul aparttiei lucrarii citate pentru Scopus ~ i Goog le Scholar, lar pentru lSI/was se
raporteaza citarile pe intreaga act ivitate, nemaifiind posibila separarea automata a citarilo r pe
ani. Nu se soli cits furnizarea unui tabel cu citarile, ci doar nurnarul acestora . Valida rea
punctajulu i se f ace prin furn izarea de cat re cand idat a Print Screen- uril or core spunzatoa re,
8.7 . La secti unea 11.4 se vor raporta indicii Hirsch, obtin uti direct de pe site-utile Web of Science,
Scopus ?i Google Scholar, pentru intreaga act ivitate. Valid area punctajulu i se face pr in
f urn izarea de catre candidat a Print Screen -urilor corespunzat oare.
8 .8. Sectiun ile 11 .5.1, 11.5 .2, 11.5,3. si 11.5.4 se vor raporta doar de catre candidatii din Facultatea de
Arh itectura, Facultatea de Stiinte ale Cornunicarii, Departamentul de Matemat ica sl, respectiv,
Departamentu l de Educatie f izica ?i sport . Aceste sect iuni vor contribui doar la departajarea
candidatilor din respecti vele st ruct uri, pe baza unor act ivitati specifice re cunoscute la nivel
nat ional pr in criterii le cornisiilo r CNATDCU . Atribu ir ea pun ct ajelor revendicat e la acest e crit er ii
este conditlonata, la randul sau, de desfasurarea respective i acti vitati cu rnentionarea expl icita
a apartenentei candidat ului la UPT.
8.9. La sect iunea 11.6 se raport eaza det inerea calita \ ii de conducat or de do ctorat sau a certificat ulu i
de abil itare, indiferent de momentul i n care a fo st obtinuta aceasta calitate.
8.10. La sectiunile 11.6.1, 11.6.2 ~ i 11.6.3 raportarile se ef ectu eaza de catre cand idat, cu precizarea
norn lnala a doctoranzilor coordona t i (inclusiv cei in cot ut ela) sub una di ntre forme ?i se
valldeaza de cat re Scoala ooctora la a UPT, la solicita rea com isiilor de evaluare a do sarelo r de
concurs .

8.6.

8 ,11. La sectiunea 11. 7 se raporte aza doar contributi i marcate i n programul manifestarii, validate prin
prezentarea programulu i sau a unui document similar. Nu se raporte aza la aceasta sect iu ne
pre zenta rile ora le stand ard la rnanife stari stiintifice de t ip conf eri nt a (Proceed ings), care au fo st
deja raportate la sectiunea 11.1.2 .
8.12. La secti unea 11.8 se raportea za calitatea de membru in colect ivele de reda ctie ale unor rev iste
sau i n comitetele stiintifice ale unor conferinte . Valida rea se face pri n furn izarea unor Print
Screen-uri de pe site -ur ile respectivelor reviste/conf en nte sau prin alte documente
echiva lente.

8.13. La sectl unea 11.9 se raporteaza calitatea de recenzent pentru reviste sau conferinte. In grila de
autoevaluare se prec lzeaza doar numarul lucrarilor recenz ate in fiecare jurnal / la fie care
conferinta . Titlul lucrarii recenzate va fi prezentat doa r i n dovada furn izata , care nu va f i facut a
public pe site web. Validarea se face prin furnizarea unor ema il-uri de conf irmare a pr imirii
recenz iei de catre organizatori, cu identificarea lucrarii in cauza sau pr in alte documente
echivalente .
8.14 . La sect iu nea 11.10 se raport eaza calit at ea de organ izator/ membru i n colectivele de organ izare
ale unor conferinte internationale. Valida rea se face prin furn izarea uno r Pri nt Screen-uri de pe
site-urile respecti velo r conferint e sau prin alte documente ech ivalente.
8 .15 . La sect lu nea 11.11 se rap orteaza obtlnerea unor disti ncti i de t ip Best Paper Award con ferin te
sti intifice internationale. Valida rea se face prin furnizarea unor copi i dupa certi ficat ul decernat
sau prin alte documente echivalente.
8.16. La sectiu nea 11.1 2 se raporteaza calit at ea de refere nt sau de presedinte i n com isii de doc to rat
nat lonale sau int ernati onale. Validarea se face pr in furn izarea unor copii dupa ordinele de
num ire ale comi siilor sau prin alte documente echivalente.
8.17. La secti unea 11.13 se raport eaza calitatea de membru i n comi siile de abil itare. Validarea se fa ce
pr in f urn izarea unor cop ii dupa ord inel e de num ire ale com isiilo r sau prin alte docum ent e
echivalente .
9.

Procedura de completa re pentru Criteriullll . Act ivita \ i instltutional e.
9.1. Perioad a de rapo rtare pent ru (aut o)evaluarea act ivitatii este a ultim ilor 5 ani calendaristi ci.
9.2. La sectiunea 111.1 se raporteaza experienta in managementul academic, prin raportarea in clar a
diverselor pozit ii ocupate i n fiec are an din perioada de raportare.
9.3. La sect iunea 111.2 se rapor t eaza calitatea de coordonat or al unor acorduri lnternat lonale /
nat ionale cu alte unlve rsit att / inst it ut ii / organ izatii profesionale / f irme , inclusiv acordurile
Erasmu s. Validarea se face prin furnizarea une i copii a acordu lui semnat (care pr ecizeaza rolul
candi dat ul ui ) sau de catre Departamentu l Re lat ii lnternat io nale, la solicit are a une ia dintre
co misiile de evaluare a do sarulu i de concurs.
9.4 . La sect iunea 11 1.3. se raporte aza calitatea de profesor inv it at la universitati din tara sau
stra in atate pe per ioade de min im 7 zile. M obilit at ile de t ip Erasmu s st aff se exclud , ele
raportandu -se la sect iunea 111.4. Validarea se face pr in furn izarea une i copii dupa certif icatul
semnat de univers itatea partenera sau dupa alte documente echivalente.
9 .5. La secti unea 111 .4 se raporte aza coordonarea de rnobil itati st udentest i sau de cadre did act ice
din spre sau i nspre UPT, incl usiv rnobi lit ati le de tip Erasmus. Validarea se face prin f urnizarea
une i copi i dupa cert if icat ul semnat de catre uni versitatea gazda (universit at ea partenera sau
UPT, dupa caz), dupa acordul de mobilitate semnat de catre cele dou a unive rsitati (in cazul
rnob ili tati lor stude nt estl) sau dupa alt e documente echivale nte .
9.6. La sectlunea 111.5 se rapo rteaza calitatea de parti cipant i n com isiile de concu rs pen tru ocu parea
posturilor vacante, i n comi siile de diploma/disertatle sau in com isiile de admitere. In cazul
parti ciparii in comisiil e de diplo rna/d isert at ie se iau in consi derare doar act ivi t ati le neinclu se i n
statele de functiu ni. Raportarea se efectueaza de cat re candidat prin specificarea i n clar a
comisi ilor de concurs i n care a participat . Pentru comi siile de dlplorna/disertatle, respectiv de
admitere se raportea za t ipu l, respecti v perioada i n care a part icipat i n diverse co misii,
pun ctajul acordandu -se pentru fi ecare an i n care a desfasurat respecti va activitate. Valid area
se face prin sernnat ura directorului de departament i n subsolul paginii.
9.7. La sectiunea 111.6 se raporteaza prem iile aco rdat e candidat ului de cat re una sau mai multe
entitatl prec izat e i n grila de (aut o)evaluare. Validarea se face pri n fu rni zarea unor copli du pa
certificatele decernate sau dupa alte doc umente echivalente.
9.8 . La sectiune a 111.7 se raport eaza calit at ea de membru i n Academia Romana sau i n academ ii de
rarnur a. Validarea se fa ce prin furn izarea unor Print Scree n-uri du pa sit e-ul respectivei
academii care mentioneaza calitatea de membru sau dup a alte documente echivalente.
9.9 . La sectlunea 111.8 se raporteaza calitatea de membru sau membru i n conduce rea unor
asociatl l/o rganlza t ll profesio nale sau din domeni ul educati ei si cerc et arti . Nu se raporteaza la
aceasta secti une calit at ea de mem bru in comisiile nationale, care se rapor t eaza la sect iunea

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.1S.

9.16.

111.9. Validarea se face prin furnizarea unor Print Screen-uri dupa site-ul respectivei
asociatil/organizatf care rnentioneaza calitatea de membru in conducere / membru sau dupa
alte documente echivalente.
La sectiunea 111.9 se raporteaza calitatea de membru sau membru in conducerea unor consilii
sau comisii nationals din domeniul educatiei ~i cercetaril. Validarea se face prin furnizarea unor
Print Screen-uri dupa site-ul respectivei entitati care rnentioneaza calitatea de membru in
conducere / membru sau dupa alte documente echivalente .
La sectlunile 111.10 ~i 111.11 se raporteaza calitatea de Doctor Honoris Causa sau de profesor
onorific al altei universitati, Validarea se face prin furnizarea unor Print Screen-uri dupa site-ul
respectivei entitati care rnentioneaza calitatea raportata sau dupa alte documente echivalente .
La sectiunea 111.12 se raporteaza alte activitati desfasurate de catre candidat in sprijinul
procesului de inva\amant din UPT. Valida rea se face prin sernnatura directorului de
departament in subsolul paginii .
La sectiunea 111.13 se raporteaza activitati destasurate de catre candidat in calitate de
administrator de platforme inforrnationale care functioneaza in UPT in sprijinul procesului de
inva\amant / cercetare. Valida rea se face prin sernnatura directorului de departament i n
subsolul paginii sau prin furnizarea de alte documente care atesta respectiva calitate.
La sectiunea 111.14 se raporteaza activitati desfasurate de catre candidat in scopul prornovarli
UPT, a facultatilor sau specializar ilor din UPT. Valida rea se face prin sernnatura directorului de
departament in subsolul paginii, in urma consultarii Consiliului de Adrninistratie sau, dupa caz,
a decanului in legatura cu corectitudinea raportarii .
La sectiunea III.1S se raporteaza activitati destasurate de catre candidat pentru atragerea de
sponsorizart pentru universitate / facultate / department / studenti in sprijinul procesului de
invapmant / cercetare din UPT. Validarea se face prin sernnatura directorului de departament
i n subsolul paginii, in urma certificaril sumelor atrase prin sponsorizare de catre serviciile
financiar-contabile la solicitarea directorului de departament. Nu se iau in considerare
sponsorizarile obtinute in scop personal.
La sectiunea 111.16 se raporteaza alte activitati desfasurate de catre candidat de tipul:
voluntariat, promovare, pro iecte care includ activitate nerernunerata, realizate cu afilierea la
UPT (de ex. Student week, HackTM sau alte hackathoane, Carreer Day, Open Education Days,
etc) . Validarea se face prin furnizarea unor Print Screen-uri dupa site-uri Ie evenimentelor
respective care rnentloneaza calitatea respective sau dupa alte documente echivalente.

Anexa 5

lista editurilor internatlonale [clasa A ~i B) ~i a bazelor de date lnternatlonale (BOI)
recunoscute de catre UPT pentru obtinerea gradatiei de merit

Editu ri c1asa A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Cambridge University Press
Columbia University Press
Harvard University Press

13

Academic Press [Elsevier)"
American Chemical Society
Blackwell
CRC Press - Tailor & Francis Group
Elsevier Science
John W iley
Kluwer Academic Publishe rs (Springer)

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Cornell University Press
John's Hopkins University Press
MIT Press Cambridge. Massachusetts
Oxford University Press
Princeton University Press
Stanford University Press
University of California Press
University of Chicago Press
Yale University Press

McGraw-Hili
Pergamon Press
Routledge
Sage Publications
Springer
IEEE Press
lOS Press

27

CNRs Edit ions

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Presses Univers itaires de France
Peter Lang
World Scientific
Birkhauser
European Mathematical Society Publishing House
American Mathematical Society
Nova Science Publishers
Dover Publications
SIAM - Society for Industrial and Applied Mathematics
Francis and Taylor

Ed ituri c1asa B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Austral ian National University Press
Berg, Oxford
Clarendon Press
Duke Universit y Press
Harwood Academic Publishers
Heinemann
Kegan Paul International
MacMillan/Pa lgrave Press
Royal Society of Chemistry
sETAC Press
Stat e Univer sity of New York Press
Texas Universi ty Press
United Nations Univer sity Press
Univ ersit y of M ichigan Press
University of Pennsylvania Press
Aalborg Univers ity Press
Ar hu s University Press
Chine se Univer sity Press
Delft University Press
Dutch University Press
Edinbu rgh Unive rsity Press
Leiden Univers ity Press
Open University Press
Prentice Hall
Presses de l'Universite de Lyon
Presses Univer sitaires de Namur
Presses Universitaires de Nancy
Presses Polyte chniques et Univers itaires Romandes/EP FL Press
Publica/Universidade Autonoma de Lisboa
Sussex University Press
Unive rsita t Wien Press
John Benjamins Publishing Company
L' Harmat t an
Lambert Academic Publishing
ECCS - European Convent ion for Constructiona l Steelwork
Lodz University of Techno logy Press, Poland
IGI Global
InTech

SOl

Site web

1

Zenodo

2

ERIC

www.zenodo.org
www.er ic.ed.gov

3
4

SCOPUS

www .SCO pu5.com

IEEE Xplor e

htt p://lee explore.ieee.org/

5

ACM

htt p://www.acm.org/

6
7

EdlTLib

w ww .editlib.org

SpringerLin k
DBLP

www.springerlink.com
http://dblp .un i-trier.de /
http :11csxstatic. ist .psu.ed ul about
http :lI www.z ent raIblatt-math .orgl
http://ww w .ams.org/

8
9

CiteSeerX

10
11

Zent ralblat t
MathSciNet

12

www .doaj.org/

14

CEEOL
DOAJ
Ulrichsweb

15
16
17

Elsevier/Science Direct
EB5CO
ProQUEST

www.ebsco.com

18

Wile y
CABI
Emerald

www .cabLor g

13

19
20

21

w w w .ceeol.com

www.lib.utexa s.edu
www .science d irect .com

w ww .proquest.com

http :// on li nelib rary.wil ey.com/
http ://www.eme raldinsight .com/
http ://w ww.engineerlngvillage.com

22

Compendex/Eng ineering Village
INSPEC I lET

23
24

Google Schola r
Index Copernicus

http://scholar.google.co m

25
26
27
28
29

Chemica l Abstra cts I CA5
Current Conte nts
GeoBase
GEOREF
CRCnetBASE

www.cas.org

30

Genam ics Journal 5eek

http:// iournalseek.net l

31
32

ht t p://catalog .lo c.gov/

33
34

Library 01 Congress Online Catalog
Relerativna i Jurna l
PubM ed
J-Gate

35

CrossRei

http :/ /www .crossrel .org/

36
37
38

IFAC·PapersO nLine
ERIH (ERIH PLUS)

http://www .ilac-pa personline.ne t /
http s://dbh.nsd .uib .no/p ubliseringskanaler /erihp lus/

GE515

http ://www.gesis.org/ home/

39
40
41
42

HEIN Online
1855
J5TOR
KVK

http://home .he inonline.org/
http :// ww w .pro quest .com/libraries/a cadem ic/ data bases/ ibss-set -c.ht mI

43
44
45

Iib.washington .edu
Oxfo rd Journ als
Persee

46
47
48
49
50

Philosophy Documentation Center
Project M U5E
PsyciNFO
5AGE
SSRN

51

Wo rld cat

52

REPEC.IDEA5

53

EconLit

www.t heiet .org

ht tp :// iourn als.indexcop ern icus.co m

www .geo base .ca

htt p ://www .agiw eb.o rg/geo rei I

htt p://www .crcnetbase.com/

http://www .ncb Lnlm .nih.gov/pubme d/
http:/li-gate .Inlo rm ind ia.co.i nl

https:llwww .jstor.org/
htt ps:// kvk.bibli ot hek.kit .ed ul
www .lib.washi neton .edu /
https ://www .oxf ord journ a15.0 rg
http ://www.persee .fr/
https:/lww w .pdcnet.org/ wp /
https:/lmu se·ihu .edu /
http://www.apa.org /pu bs/ dat abases/p sycinlo /
http ://io urnals .sagepub .com/

htt ps://w ww.ssrn.com/en/
http s://www.world cat.org/
https://id eas.rep ec.org /
https:/lw w w .aeaweb.org / econ lit/

