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1. Introducere 
 

Exercițiul Național de Evaluare a Cercetării („ENEC” sau „exercițiu”) este menit să furnizeze decidenților de 
politici, structurilor instituționale și cercetătorilor, un instrument de măsurare a calității cercetării din 
universitățile din România, precum și de stimulare a eficacității acesteia prin adevărate școli de excelență. 
 

Cercetarea științifică din învățământul superior este considerată unul din pilonii dezvoltării socio-
economice românești. Creșterea capacității de inovare a cercetătorilor, valorificarea creativității profesorilor și 
studenților prin transferul de cunoștințe, produse și tehnologii înspre mediul economic reprezintă un factor 
determinant în dezvoltarea sustenabilă a țării. Prin specificul funcțiilor asumate în societate, universitățile sunt 
chemate să desfășoare programe de cercetare orientate spre noi direcții și priorități în știință, să gestioneze 
rețele interne și externe de cercetare, să promoveze excelența la nivel național și, mai ales, internațional. 
 

Consecvent misiunii sale de a îmbunătăți calitatea cercetării științifice universitare din România, Consiliul 
Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior („CNCSIS” sau „promotor”) – Unitatea Executivă de 
Finanțare a Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare (UEFISCSU) coordonează proiectul 
strategic „Doctoratului în Școli de Excelență – Evaluarea calității cercetării în universități și creșterea vizibilității 
prin publicare științifică”, proiect finanțat prin Programul Operațional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor 
Umane (POSDRU). 
 

Obiectivul general al acestui proiect îi constituie elaborarea, testarea și implementarea unei metodologii 
care să asigure evaluarea, la standarde internaționale, a calității cercetării din universități, susținerea școlilor 
de excelență, precum și creșterea capacității de publicare științifică la nivel instituțional și individual, cu impact 
asupra calității programelor doctorale în contextul implementării pe scară largă a sistemului Bologna şi a 
intrării României în Aria Europeană a Cercetării. 
 

ENEC este, așadar, componenta esențială a proiectului derulat de CNCSIS între 2008-2011, fiind unicul 
exercițiu de acest gen care vizează calitatea cercetării din universități. Pentru atingerea acestui obiectiv, 
evaluarea calității cercetării nu va fi una instituțională, la nivel de universitate, ci una tematică, pe domenii de 
cercetare. 
 

Prezentul exercițiu evaluează performanțele cercetării din universitățile din România, pe domenii, precum 
și mediul în care se desfășoară activitatea de cercetare (structuri instituționale, resurse materiale, activități de 
diseminare a rezultatelor). Evaluarea se face pe baza a patru criterii, două vizând dimensiunea individuală 
(criteriile I și III), unul pe cea instituțională (criteriul IV), iar criteriul II este mixt, combinând dimensiunile 
anterior enunțate. 
 

Rezultatele ENEC vor permite formulări pragmatice de politici în sensul corelării valorii cercetării cu 
fondurile alocate, cu strategiile de dezvoltare susținută. Statul va abandona rolul actual de simplu distribuitor 
de fonduri, devenind un investitor-strateg în acele universități care satisfac dezideratul de performanță. O 
astfel de perspectivă nu poate decât să stimuleze competiția interuniversitară, participarea cercetătorilor 
români la rețele internaționale prestigioase de cercetare, creșterea vizibilității și a recunoașterii academice în 
context global.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. Evaluarea cercetării în Științele Umaniste 

 
În cadrul Panelului pe Grup de Domenii IV: Științe Umaniste s-a stabilit ca ponderile celor patru criterii să fie: 
 

I. Rezultate obținute în activitatea de cercetare științifică – 60 % 
II. Mediul de cercetare științifică – 15 % 

III. Recunoașterea în comunitatea academică – 15 %   
IV. Resurse financiare atrase pentru cercetare – 10 % 

 
Evaluarea dosarelor aferente unui anumit domeniu se face după cum urmează: dosarele universităților se 

evaluează pe fiecare criteriu în parte. Fiecărui criteriu îi este alocat un număr maxim de puncte, 60 de puncte 
pentru criteriul I, 15 puncte pentru criteriile II și III și 10 puncte pentru criteriul IV. Punctajul maxim pe un 
anumit criteriu va fi acordat dosarului care a obținut cel mai bun rezultat conform formulei/grilei de evaluare. 
Celelalte dosare primesc un punctaj proporțional cu rezultatul obținut. Punctajul total al unui dosar se 
calculează însumând punctajele obținute la cele patru criterii. 
 

Întrucât dintre cele patru criterii prezentate, doar trei (I-III) sunt evaluate calitativ, experții evaluatori vor 
ținea seama de factorii de calitate stabiliți pentru fiecare domeniu, respectându-se astfel principiul egalității de 
șanse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.1. Evaluarea cercetării în Filosofie 
 
Prezentăm mai jos descriptorii şi factorii de calitate specifici celor trei criterii pentru panelul de Filosofie 
 
 
2.1.1.  Rezultatele în activitatea de cercetare 
 

În cadrul acestui criteriu este avută în vedere cercetarea filosofică a fiecărui cercetător raportat de către 
universitate pe domeniul Filosofie. Evaluarea se realizează pe baza analizei informațiilor individuale ale 
cercetătorilor. 
 
Descriptorii sunt: 

 Studii filosofice 
 Cărți de cercetare, monografii, tratate, antologii 
 Traduceri,  comentarii şi ediții critice ale unor opere fundamentale 

 
Evaluarea calitativă 
 

Se va acorda o pondere deosebită publicațiilor de la punctele 1 şi 2 dacă ele sunt recenzate favorabil 
şi/sau citate în publicații de prestigiu din străinatate (cărți, reviste, antologii, lucrări din domeniile conexe 
filosofiei etc.). Trebuie să se țină seama de faptul că profilul cercetării este deosebit în interiorul sub-
disciplinelor filosofiei, el fiind esențial determinat şi de diferitele stiluri ale filosofiei. De aici rezultă importanța 
examinării şi evaluării atente a ponderii fiecărui indicator în funcție de aceste particularități. Diferită va fi şi 
ponderea care va trebui acordată, în diferitele subdomenii ale filosofiei, contribuțiilor teoretice şi impactului 
cultural al studiilor. Va trebui acordată o greutate deosebită acelor contribuții de cercetare care au primit o 
validare internațională, au fost recenzate, citate sau incluse în antologii sau culegeri de studii reprezentative 
pentru anumite teme sau domenii. Se vor considera în mod special studiile «comandate » expres pentru unele 
numere tematice ale unor reviste internaționale, invitațiile de a edita asemenea numere de reviste sau volume 
colective. Evaluatorii vor avea în vedere identificarea în lucrările prezentate a unor contribuții specifice 
cercetării filosofice, cum ar fi : formularea, analiza sau rezolvarea unor probleme filosofice, construcția sau 
elucidarea structurii unor argumente importante din gândirea filosofică, formularea unor ipoteze, interpretări 
sau explicații noi asupra unor teme filosofice, elaborarea unor teorii sau sisteme conceptuale în diferite 
domenii ale filosofiei, generalizarea teoretică/filosofică a unor concepte, proceduri metodologice, principii sau 
ipoteze filosofice, reconstrucția teoretică a unor programe filosofice clasice, formularea unor modele logice 
sau conceptuale cu semnificație analitică şi interpretativă şi cu impact deosebit asupra exegezei filosofice, 
contribuții la construcția unor domenii ale filosofiei aplicate, propunerea unor experimente ideale cu valoare 
de construcție sau testare a unor teorii filosofice, contribuții la dezvoltarea tehnicii analitice a filosofiei, 
reconstrucția istoriografică a unor momente importante din evoluția cunoaşterii teoretice, formularea unor 
principii, tipuri de abordare sau sisteme interpretative cu valoare metafilosofică, sistematizarea teoretică şi 
conceptuală a unor ample domenii de cercetare filosofică, realizarea unor recenzii la opere sau studii 
importante ce pot avea o valoare deosebită pentru construcția unui mediu al criticii filosofice  obiective etc. 
 
În afara studiilor publicate în volume inregistrate la Biblioteca Națională și a studiilor care sunt publicate în 
reviste ISI, recunoscute CNCSIS A și B+, ERIH, introducem în evaluarea cantitativă orice alte publicații cu 
mențiunea că acestea vor face obiectul analizei calitative, neputând fi introduse în cadrul evaluării mai mult de 
2 titluri pentru fiecare cercetător.  
 
Descriptorii sunt : 
 

 Studii filosofice 
 



 

 

Descrire: Pentru acest descriptor sunt considerate: 
 studii publicate în reviste cotate ISI şi ERIH A B și C ; 
 studii publicate în revistele româneşti cotate CNCSIS A și B+; 
 studii publicate în volume colective internaționale cu sistem de selecție şi evaluare peer review;  
 studii publicate în volume colective apărute în edituri româneşti recunoscute CNCSIS; 
 
Aprecierea evaluatorului va ține seama de impactul studiilor filosofice evidențiat prin recenzii în reviste 
de presigiu din domeniul filosofiei, prin includerea studiilor în antologii publicate de edituri 
internaționale, prin citări în volume de sinteză, prin “efectul la distanță” al contribuțiilor filosofice 
(manifestat, prin receptarea favorabilă şi dezvoltarea ideilor în alte domenii ale ştiinței şi culturii). 

 
Factor de calitate. Pe baza analizei selective a studiilor filosofice evaluatorul atribuie descriptorului, 
global, unul din următoarele calificative: 

 
Nivel internaţional de vârf 
Pentru contribuții de tipul următor: 
 construcția unor noi teorii sau sisteme conceptuale filosofice;  
 formularea, analiza sau soluționarea unor probleme filosofice semnificative; 
 elaborarea unor ipoteze, interpretări sau explicații originale asupra unor teme filosofice cu 

impact real şi asupra altor domenii ale cunoaşterii şi culturii; 
 contribuții deosebite la dezvoltarea tehnicii analitice a filosofiei; 

 
Nivel internaţional 
Pentru contribuții de tipul : 
 construcția sau elucidarea unor argumente filosofice importante; 
 generalizarea logică/teoretică a unor concepte, proceduri metodologice, principii sau 

ipoteze filosofice; 
 formularea unor modele logice sau conceptuale ca instrumente eurisitice sau 

interpretative ale gândirii filosofice; 
 contribuții la edificarea unor domenii ale filosofiei aplicate; 
 formularea unor experimente ideale cu semnificație pentru gândirea filosofică; 
 realizarea unor studii de caz relevante pentru extinderea şi/sau justificarea teoriilor 

filosofice; 
 

Nivel naţional 
Pentru contribuții de tipul: 
 traduceri însoțite de aparat critic ale unor lucrări  filosofice fundamentale; 
 realizarea unor tratate sau cercetări monografice asupra unor domenii, orientări, teme sau 

şcoli de gândire din filosofia românească şi universală; 
 

Nivel local 
Pentru contribuții de genul : 
 recenzii critice la opere filosofice semnificative; 
 lucrări de sinteza, crestomații, culegeri tematice din literatura filosofică românească; 

 
 

 Cărţi de cercetare, monografii, tratate, antologii 
Descriere: Pentru acest descriptor sunt considerate cărțile publicate la edituri din străinătate 
recunoscute internațional şi la edituri naționale de prestigiu. 
 



 

 

Factor de calitate: Pe baza analizei selective a cărților sau a capitolelor din cărți sunt atribuite 
descriptorului, global unul din următoarele calificative: 

 
 
Nivel internaţional de vârf 
Pentru contribuții de tipul: 
Idem cu descriptorul „studii filosofice” ; 
 
Nivel internaţional  
Pentru contribuții de tipul:  
Idem cu descriptorul „studii filosofice” ; 
 
Nivel naţional 
Pentru contribuții de tipul: 
Idem cu descriptorul „studii filosofice” ; 

 
 Traduceri, comentarii, ediţii critice ale unor opere fundamentale 

 
Descriere: pentru acest descriptor sunt considerate: traduceri noi cu aparat critic ale unor opere 
esențiale ale gândirii filosofice, ediții critice  şi comentarii originale la lucrări fundamentale. 
 
Factor de calitate. Pe baza analizei selective a traducerilor etc. evaluatorul atribuie descriptorului, 
global, unul din următoarele calificative: 

 
Nivel internaţional vârf 
Traducerea sau comentarii privind opere canonice ale filosofiei universale, recunoscute de 
specialiştii din lume ca realizări excepționale. 
 
Nivel internaţional 
Pentru lucrări de acest gen care au avut un impact asupra cercetării filosofice la nivel 
internațional. În cazul comentariilor filosofice, se va ține seama dacă acestea au fost traduse şi 
publicate de edituri din străinătate sau au fost recenzate favorabil în revistele internaționale. 
Se vor considera de asemenea traduceri de excepție în limbi străine de circulație internațională 
ale unor opere esențiale ale filosofiei româneşti. 
 
Nivel naţional 
Se va considera gradul de dificultate a traducerii, importanța operei pentru dezvoltarea 
filosofiei naționale, impactul metodologic al lucrării traduse, calitatea traducerii certificată prin 
recenzii critice. 
 
Nivel local 
Traducerile care aduc în literatura filosofică română opere cu impact asupra unor domenii 
particulare ale filosofiei, popularizează unele orientări noi, puțin cunoscute unui public mai 
larg, servesc formării filosofice a tinerilor cu interese culturale mai largi. 

 
 
2.1.2. Mediul de cercetare 
 

În cadrul acestui criteriu este analizată dinamica mediului de cercetare în domeniul Filosofiei pe baza 
informațiilor individuale ale cercetătorilor primite de la universitate. 
 



 

 

Descriptorii sunt: 
 Organizarea de conferinţe ştiinţifice  

 
Factor de calitate 

Nivel internaţional de vârf 
Participarea ca membru al comitetelor de organizare şi/sau program ale unor conferințe 
internaționale, congrese mondiale, simpozioane internaționale cu participarea unor 
personalități importante ale filosofiei contemporane, organizate sub egida celor mai 
prestigioase societăți ştiințifice internaționale. 
 
Nivel internaţional 
Membru în comitetele de organizare/program sau responsabil pentru selecția comunicărilor 
din cadrul unor secțiuni ale conferințelor internaționale. 
 
Nivel naţional şi local 
Membru în comitetele de organizare/program ale unor conferințe naționale din domeniul 
filosofiei.  

 
 Nivelul pregătirii prin doctorat 

 
Factor de calitate. Se stabileşte în funcție de performanțele teoretice ale conducătorilor de doctorat, 
de rezultatele doctoranzilor, de calitatea ştiințifică a tezelor publicate sau a studiilor realizate pe baza 
tezelor, recunoaşterea rezultatelor prin citări recenzii etc. 

 
Nivel internaţional de vârf 
Coordonatorii de doctorat desfăşoară o activitate de cercetare de nivel internațional, fiind 
recunoscuți  în comunitatea academică din lume prin originalitatea şi profunzimea cercetărilor 
lor. Membrii şcolii doctorale participă la cercetări în cadrul unor proiecte europene sau 
internaționale de excelență, cum sunt cele susținute de European Science Foundation, 
European Research Council, Max Planck Gesellschaft etc. Membrii departamentului sunt 
considerați reprezentativi pentru o direcție filosofică actuală şi sunt recunoscuți ca fiind 
exponenți ai unei şcoli de gândire de nivel internațional. Tezele sau studiile publicate de 
doctoranzi sunt recunoscute prin originalitatea metodologică, prin deschiderea unor noi 
direcții de cercetare teoretică şi aplicată în filosofie. 
 
Nivel internaţional 
Şcoala doctorală reprezintă un partener recunoscut în comunitatea academică internațională, 
este implicată în programe de cercetare cu participare internațională, în desfăşurarea unor 
doctorate în co-tutelă cu universități de prestigiu din lume.  
 
 
Nivel naţional 
Şcoala doctorală beneficiază de granturi naționale, de profesori cu prestație ştiințifică 
recunoscută la nivel național. Activitatea de cercetare a doctoranzilor contribuie la dezvoltarea 
unor centre de cercetare recunoscute în filosofia românească. 

 
Ponderea relativă a indicatorilor este dată de ordinea în care sunt menționați, cu nuanțele 
necesare în diferitele sub-discipline ale filosofiei. 

 
 
 



 

 

 Editarea de volume şi antologii 
 
Factor de calitate 

 
Nivel internaţional 
Pentru contribuții de genul: 
Editarea unor volume colective la edituri de prestigiu internațional. Elaborarea şi publicarea 
unor antologii tematice la edituri internaționale. 
 
Nivel naţional 
Elaborarea unor antologii (selecție şi traducere) din literatura filosofică universală necesare 
deschiderii unor noi domenii ale gândirii filosofice în România.  
 
Nivel local 
Realizarea unor volume tematice cu autori români şi publicarea lor la edituri recunoscute prin 
care se asigură accesul mai larg la ideile filosofice contemporane.  
 

 
2.1.3. Recunoaşterea în comunitatea academică 
 

În cadrul acestui criteriu este analizată recunoaşterea cercetării membrilor din cadrul unui department ce 
activează în domeniul filosofiei de către comunitatea academică. Analiza se face pe baza informațiilor 
individuale ale cercetărilor. 
 
Descriptorii sunt: 

 Invitaţii la conferinţe internaţionale şi la universităţi de prestigiu;  
 Membrii în comitete redacţionale ale unor reviste internaţionale, recenzenţi ai unor edituri de 

prestigiu, poziţii de conducere în societăţi ştiinţifice reputate; 
 Membru al Academiei Române sau al unor academii cu reputaţie din străinătate. 

 
Factor de calitate 
 

Nivel internaţional de vârf 
Evenimentul reprezintă un moment important al vieții academice internaționale (congres 
mondial, congres internațional, conferință internațională, simpozion stiintific etc.), fiind 
organizat sub egida celor mai prestigioase asociații sau societăți filosofice din lume, având 
selecția peer review a contribuțiilor. Se va acorda o mare pondere «conferințelor invitate», 
rolului de  keynote speaker la conferințe internaționale, conducerii unor secții ale congreselor, 
participării la editarea volumelor cu actele congresului etc. În cazul invitării ca profesor la 
universități străine va conta esențial prestigiul ştiințific şi de cercetare al universității, calitatea 
departamentului în care va activa profesorul invitat, durata invitației. 
Membrii în comitetele redacționale  ale unor reviste internaționale de filosofie, membrii ai 
unor College review al unor edituri internaționale sau ale unor instituții europene pentru 
ştiință, membru în comitetele  de conducere ale unor societăți filosofice internaționale. 
Se va ține seama de prestigiul internațional al acelor instituții care au solicitat colaborarea, de 
natura implicării în aceste activități internaționale, de premiile sau distincțiile obținute ca o 
recunoaştere a meritelor de cercetare etc. 

 
Nivel internaţional  
Conferința se remarcă prin aria tematică nouă, cu impact teoretic deosebit, prin calitatea 
participanților, prin ecoul generat în mediul filosofic internațional. 



 

 

Membru al colegiilor editoriale ale unor reviste internaționale, al grupurilor de referenți ale 
unor reviste de filosofie internaționale, membru al unor societăți filosofice de mare prestigiu. 

 
Nivel naţional 
Manifestarea filosofică reuneşte specialişti de nivel național  şi are o tematică importantă 
pentru cultura şi filosofia românească. 
Membru al comitetelor redacționale ale revistelor de filosofie româneşti recunoscute național 
şi internațional (ISI, ERIH), membru al comitetelor de conducere ale unor societăți filosofice 
româneşti. 

 
Nivel local 
Conferința tratează o tematică ce răspunde unor necesități de informare filosofică generală. 

 

2.1.4 Fonduri atrase pentru cercetare 

Evaluarea aferentă Criteriului IV este integral cantitativă, fiind realizată în mod automat de către platforma 
informatică de suport al evaluării, fără implicarea experților evaluatori. Această evaluare se face pe baza 
contractelor de cercetare raportate de o universitate pe un anumit domeniu, pe perioada evaluată. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Evaluarea cercetării în Istorie  
 

Prezentăm în cele ce urmează descriptorii și factorii de calitate specifici celor trei criterii evaluate calitativ, 
pentru panelul de Istorie.  
 
2.2.1. Rezultate obținute în activitatea de cercetare științifică  
 

În cadrul acestui criteriu este avută în vedere analizarea producției științifice a fiecărui cercetător raportat 
de către universitate pe domeniul Istorie. Evaluarea este atât calitativă cât și cantitativă și se realizează pe 
baza informațiilor individuale ale cercetătorilor.  
 

Descriptorii sunt: 
 
 Articole și studii în reviste, studii în volume colective 

Descriere: Pentru acest descriptor sunt considerate:  
 articol publicat în reviste internaționale cotate ISI, ERIH A, B și C; 
 articol publicat în reviste românești clasificate CNCSIS A și B+; 
 studiu publicat într-un volum colectiv internațional sau de tip „proceedings”, apărute în edituri 

străine recunoscute din punct de vedere al producției științifice; 
 studiu publicat într-un volum colectiv internațional sau de tip „proceedings”, apărut în 

România, într-o editură recunoscută CNCSIS;  
 studiu publicat într-un volum colectiv sau de tip „proceedings”, apărut în România, într-o 

editură recunoscută CNCSIS;  
 studiu introductiv la traduceri ale unor texte sursă și/sau din texte aparținând patrimoniului 

cultural universal, la traduceri din literatura de specialitate, ediții critice la opere fundamentale 
și ediții de documente; 

 studiu introductiv la volume colective internaționale sau naționale; 
 
În afara studiilor publicate în volume înregistrate la Biblioteca Națională și a studiilor care sunt 
publicate în reviste ISI, recunoscute CNCSIS A și B+, ERIH, introducem în evaluarea cantitativă orice alte 
publicații cu mențiunea că acestea vor face obiectul analizei calitative, neputând fi introduse în cadrul 
evaluării mai mult de 2 titluri pentru fiecare cercetător.  

 
Factor de calitate: Pe baza analizei selective a articolelor științifice evaluatorul atribuie descriptorului, 
global, unul din următoarele calificative: 
 

Nivel internaţional de vârf: 
 contribuția la dezvoltarea (aprofundarea) unor direcții (teme) de cercetare din 

domeniu, pe plan internațional; 
 citarea prin recenzii în reviste internaționale de prestigiu (indexate BDI, ISI și ERIH); 
 prestigiul internațional al publicației; 

 
Nivel internaţional: 

 studiul pune în valoare ipostaze (aspecte) autohtone, românești, ale unor direcții 
(teme) de cercetare din domeniu, identificabile pe plan internațional; 

 studiul dezvoltă teme cu un conținut transnațional, folosind metode de lucru 
novatoare sau asemănătoare celor profesate în mediile științifice internaționale; 

 citarea prin recenzii în reviste internaționale de prestigiu; 
 prestigiul internațional al publicației; 

 
Nivel naţional: 



 

 

 noutatea tematicii (a subiectului) pe plan național; 
 importanța studiului pentru dezvoltarea cercetării istorice în acord cu direcțiile 

internaționale în domeniu; 
 importanța pentru procesul de învățământ din domeniu; 
 citarea prin recenzii și semnalări în publicații de specialitate din țară; 
 prestigiul național al publicației; 

 
Nivel local: 

 tematica (subiectul) studiului nu aduce, prin noutate sau tratare, nici o contribuție în 
domeniu; 

 lipsa citărilor sau a semnalărilor; 
 publicația este lipsită de un prestigiu național recunoscut; 

 
 Cărţi și capitole de cărţi  

 
Descriere: Pentru acest descriptor sunt considerate cărțile de cercetare, sintezele, tratatele, 
monografiile și volumele editate, publicate la edituri din străinătate și în edituri naționale de prestigiu.  

 cărți de cercetare (de autor); 
- publicate în străinătate, la edituri prestigioase; 
- publicate în România, la edituri prestigioase, în colecții științifice recunoscute; 

 sinteze, tratate, monografii; 
- publicate în străinătate, la edituri prestigioase; 
- publicate în România, la edituri prestigioase, în colecții științifice recunoscute; 

 cărți (volume colective) editate; 
- publicate în străinătate, la edituri prestigioase; 
- publicate în România, la edituri prestigioase, în colecții științifice recunoscute; 

 
Factor de calitate: Pe baza analizei selective a cărților și a capitolelor de cărți evaluatorul atribuie 
descriptorului, global, unul din următoarele calificative: 
 

Nivel internaţional de vârf: 
 contribuția la dezvoltarea domeniului sau la dezvoltarea (aprofundarea) unor direcții 

(teme) de cercetare din domeniu, pe plan internațional; 
 citarea prin recenzii în reviste internaționale de prestigiu; 
 prestigiul internațional al editurii; 

 
Nivel internaţional: 

 cartea propune ipostaze (variante) autohtone, românești, ale unor direcții (teme) de 
cercetare din domeniu, identificabile pe plan internațional; 

 cartea dezvoltă teme cu un conținut transnațional, folosind metode de lucru novatoare 
sau asemănătoare celor profesate în mediile științifice internaționale; 

 citarea prin recenzii în reviste internaționale de prestigiu; 
 prestigiul internațional al editurii; 

 
Nivel naţional: 

 noutatea tematicii (a subiectului) și a interpretării pe plan național; 
 importanța pentru dezvoltarea cercetării istorice în acord cu direcțiile (orientările) 

internaționale în domeniu; 
 importanța pentru procesul de învățământ din domeniu; 
 citarea prin recenzii și semnalări în publicații de specialitate din țară; 
 prestigiul național al editurii; 



 

 

 
Nivel local: 

 tematica (subiectul) nu aduce, prin noutate sau tratare, nicio contribuție în domeniu; 
 lipsa citărilor sau a semnalărilor; 
 editura este lipsită de un prestigiu național recunoscut; 

 
Pentru cărțile cu mai mulți autori, se va avea în vedere ponderea fiecărei contribuții, oglindită de 
precizările din cuprins sau de statutul autorilor (de ex., șeful de șantier, în cazul arheologiei).  

 
       Traduceri, ediţii critice la opere fundamentale, ediţii de documente  

Descriere: Pentru acest descriptor sunt considerate 
 traduceri ale unor texte sursă și/sau din texte aparținând patrimoniului cultural universal; 
 traduceri din literatura de specialitate; 
 ediții critice la opere fundamentale; 
 ediții de documente; 

 
Factor de calitate: Pe baza analizei selective a traducerilor, edițiilor critice la opere fundamentale și 
edițiilor de documente evaluatorul atribuie descriptorului, global, unul din următoarele calificative: 

 
Nivel naţional: 

 ediția contribuie la repunerea în circulație a unui text fundamental al istoriografiei 
naționale, în genere, a culturii umaniste din România; 

 traducerea sau ediția critică înnoieşte cercetarea istorică şi umanistă românească în 
acord cu orientările metodologice şi conceptuale internaționale în domeniu; 

 importanța pentru procesul de învățământ din domeniu; 
 calitatea traducerii și/sau a editării, certificată de citarea prin recenzii și semnalări în 

publicații de specialitate din țară; 
 prestigiul național al editurii; 

 
Nivel local: 

 traducerea nu aduce, prin noutatea textului sau a autorului propus, nici o contribuție 
în domeniu; 

 lipsa citărilor sau a semnalărilor; 
 editura nu are un prestigiu național recunoscut; 

 
Pentru traducerile, ediții critice la opere fundamentale și ediții de documente cu mai mulți autori, se va 
avea în vedere ponderea fiecărei contribuții (oglindită de precizările din cuprins sau de alte elemente).  

 
 

2.2.2. Mediul de cercetare științifică 
 

În cadrul acestui criteriu este analizată dinamica mediului de cercetare științifică în domeniul Istorie pe 
baza informațiilor individuale ale cercetătorilor și a informațiilor primite direct de la universitate. 
 

Descriptorii sunt: 
 

 Conducători de doctorat  
 
Descriere: Calitatea de conducător de doctorat, nivelul pregătirii în școlile doctorale, calitatea tezelor 
de doctorat exprimate în publicații, validarea rezultatelor cercetării doctorale pe baza unor granturi 



 

 

câștigate, participarea la proiecte de cercetare cu colaborare internațională, bursele postdoctorale în 
străinătate și în țară. 

 
Factor de calitate: numărul doctoranzilor care și-au publicat tezele sau fragmente de teză sub formă 
de studii, precum și rezultatele cercetărilor desfășurate în cadrul unor proiecte de cercetare naționale 
și internaționale. 
 

Nivel internaţional de vârf: 
Coordonatorul de doctorat desfăşoară o activitate ştiințifică internațională, este 
membru în echipele de cercetare internaționale şi autor de proiecte de cercetare în 
care sunt implicați proprii săi doctoranzi, profesori şi doctoranzi din universități de 
nivel internațional de vârf. Şcoala Doctorală este realizată în parteneriat cu una sau 
mai multe universități străine de vârf, beneficiază de o susținere financiară 
internațională şi a dobândit o recunoaştere în mediile academice din străinătate; 
cooperează cu oameni de ştiință de vârf din domeniul istoriei, în genere, al ştiințelor 
umaniste, prin organizarea de conferințe internaționale şi prin editarea unor volume 
colective conținând inovații în domeniu. Pregătirea doctoranzilor beneficiază de 
cursurile, dezbaterile şi îndrumarea metodologică a profesorului coordonator, precum 
şi de cursurile şi conferințele profesorilor invitați din străinătate. Publicarea articolelor 
doctoranzilor şi a tezelor lor de doctorat asigură vizibilitate, respectiv recunoaşterea 
Şcolii în context universitar internațional. Ele sunt publicate în limba română şi/sau 
într-o limbă de circulație şi editate în reviste şi edituri cu un renume academic 
internațional. Tezele sunt susținute în fața unei comisii internaționale formată din 
profesori cu un nivel academic de vârf. 

 
Nivel internaţional: 

Şcoala Doctorală este construită de coordonatorul de doctorate printr-o cooperare 
între o universitate românească şi o universitate de nivel internațional. Profesorul 
coordonator este implicat în cooperări ştiințifice internaționale, abordează tematici  
agreate în parteneriatele europene. Şcoala beneficiază de grant-uri internaționale. 
Doctoranzii au burse de cercetare de nivel internațional, audiază cursuri ale 
profesorilor invitați din străinătate, participă la conferințe naționale şi internaționale şi 
publică articole şi studii în reviste şi cărți editate în România şi în străinătate. 
Rezultatele muncii lor sunt validate de profesorul coordonator şi de partenerii 
internaționali ai Şcolii Doctorale, teza de doctorat fiind susținută în fața unei comisii 
formată din profesori români şi din profesori cu un nivel academic internațional. 

 
 

Nivel naţional: 
Şcoala Doctorală beneficiază de grant-uri naționale, de profesori cu o prestație 
ştiințifică recunoscută la nivel național, de o programă ce respectă tradiția studiilor 
umaniste româneşti. Impactul Şcolii este unul național, răspunde necesităților de 
pregătire a viitorilor specialişti în istorie şi în ştiințe. Adoptă un minim bagaj teoretic, 
căutând să-şi însuşească unele orientări în domeniu la nivel internațional. Profesorul 
coordonator are o activitate ştiințifică recunoscută în context național. Cercetările şi 
textele elaborate şi publicate de doctoranzi contribuie la îmbogățirea informațiilor, 
remarcându-se prin valorificarea vechilor biblioteci, punerea în circulație a unor 
tezaure de documente păstrate în arhivele naționale, identificarea şi editarea 
manuscriselor şi cărților rare româneşti, descoperirea materialelor arheologice şi 
editarea izvoarelor epigrafice în colecții de interes național. Textele doctoranzilor sunt 



 

 

publicate în primul rând în limba română şi cu deosebire în revistele de specialitate din 
România. Rezultatele Şcolii sunt recunoscute la nivel național.      

 
Nivel local 

Şcoala Doctorală are un impact minor în dezvoltarea domeniului. Limbajul şi 
conceptele folosite de coordonator şi de profesorii implicați sunt depăşite, mediul 
profesional din care fac parte aceştia neparticipând la schimbările petrecute la nivel 
național şi internațional în domeniu. Şcoala Doctorală este lipsită de viziune, pregătirea 
doctoranzilor fiind influențată de neajunsurile în pregătirea practică şi teoretică a 
profesorului coordonator şi a echipei pe care se bazează acesta în cursurile propuse şi 
în modul de lucru impus doctoranzilor. Rezultatele se reflectă în teze de doctorat 
având mici contribuții de informație, dar care sunt deficitare din punctul de vedere al 
structurii academice a lucrării, al analizei şi interpretării datelor şi faptelor, al 
informației bibliografice internaționale, al argumentării şi al concluziilor.       

 
 

 Organizarea de manifestări știinţifice 
 
Descriere: Organizarea de conferințe științifice cu participare internațională și națională, la care au 
adus contribuții semnificative și cercetători tineri. 

 
Factor de calitate: Se stabilește în funcție de renumele participanților, ecoul conferințelor, certificat de 
semnalarea lor în reviste de specialitate și în presă (în țară și străinătate).  
 

  Nivel internaţional de vârf 
Subiectul conferinței este nou și de mare actualitate tematică și/sau metodologică și 
important din punctul de vedere al progresului cercetării în domeniu. Participanții au 
un renume internațional, iar comunicările, prin subiectele lor, sunt înnoitoare sub 
raportul informației și al interpretării. Conferința are un ecou important, probat de 
semnalarea ei în revistele de specialitate și în presa culturală internațională. Volumul 
cu actele conferinței este publicat în străinătate, la o editură de prestigiu și suscită 
comentarii pozitive în publicațiile științifice internaționale, de specialitate. 

 
Nivel internaţional 

Subiectul conferinței este de actualitate tematică și/sau metodologică și important din 
punctul de vedere al contribuțiilor aduse cercetării în domeniu. Participanții au un 
renume internațional, iar comunicările, prin subiectele lor, aduc multe noutăți sub 
raportul informației și al interpretării. Conferința are un ecou important, probat de 
semnalarea ei în revistele de specialitate și în presa culturală internațională. Volumul 
cu actele conferinței este publicat fie în România, fie în străinătate, într-o limbă de 
circulație internațională și suscită comentarii pozitive în publicațiile științifice 
internaționale, de specialitate. 

   
 

Nivel naţional 
Conferința științifică reuneşte specialişti de nivel național şi abordează teme 
importante și de actualitate pentru istoria şi/sau cultura umanistă din România. 
Calitatea conferinței este conferită de numărul şi calitatea participanților (majoritatea 
cu prestații ştiințifice vizibile şi recunoscute la nivel național), precum și de valoarea 
volumului colectiv, care cuprinde actele conferinței, editat, în limba română. Ecoul 



 

 

conferinței este semnificativ și este oglindit de semnalarea ei în presa culturală și 
cotidiană națională și în revistele de specialitate importante pe plan național. 

 
Nivel local 

Conferința tratează teme de interes marginal pentru disciplina științifică, atrage 
specialişti mai puțin cunoscuți, cu vizibilitate națională redusă și are un impact doar în 
mediul cultural local. Volumul editat de organizatori are, ca și conferința, o 
însemnătate marginală și nu se ridică la nivelul rigorilor ştiințifice specifice domeniului.   

 
 

 Editarea de volume 
 
Descriere: Editarea de antologii și publicarea de crestomații de texte sau documente care asigură un 
acces mai larg la literatura domeniului. 

 
Factor de calitate: Factorul de calitate se stabilește în funcție de citările și recenziile în reviste de 
specialitate sau în presa culturală internațională și națională; prestigiul național sau internațional al 
editurii. 
 

Nivel internaţional de vârf 
Antologiile și crestomațiile de texte și documente se adresează unui public 
internațional de specialitate. Sunt elaborate într-o limbă de circulație internațională și 
publicate într-o editură internațională de prestigiu. Acoperă, prin conținut, o lacună în 
domeniu sau completează referințele existente într-un domeniu științific, pe plan 
internațional. Sunt recenzate în publicații internaționale de specialitate, cu un prestigiu 
recunoscut. 

 
Nivel internaţional 
Antologiile și crestomațiile de texte și documente se adresează unui public 
internațional de specialitate și/sau de cultură. Sunt elaborate într-o limbă de circulație 
internațională și publicate într-o editură națională sau internațională de prestigiu. 
Completează, prin conținut, referințele dintr-un domeniu științific și pun în circulație 
internațională aspecte naționale ale cercetării în domeniu. Sunt recenzate în publicații 
internaționale de specialitate, cu un prestigiu recunoscut. 
 
Nivel naţional 
Antologii și crestomațiile de texte și documente sunt elaborate în limba română şi 
publicate într-o editură de prestigiu din România. Difuzarea lor este națională şi se 
adresează atât specialiştilor, cât şi publicului larg. Selecția de texte şi de autori este 
reprezentativă la nivel național şi se recomandă ca o importantă referință bibliografică. 
Metoda şi realizarea antologiei respectă criteriile propuse de instituțiile academice 
româneşti. Sunt recenzate în publicații de specialitate și/sau culturale de anvergură 
națională. 

   
Nivel local 
Antologia și crestomațiile de texte și documente sunt elaborate, realizată de 
cercetători cu un nivel ştiințific modest şi răspund parțial intereselor profesionale şi 
culturale ale publicului căruia li se adresează. Sunt publicate într-o editură locală, puțin 
cunoscută, care nu se ridică la standardele ştiințifice şi editoriale naționale (nu are 
referenți de specialitate, nu face distincție ori selecție a produselor ştiințifice). Citările 



 

 

acestor antologii și crestomații apar doar în presa ştiințifică şi cotidiană locală şi 
impactul lor este minor în contextul mişcării ştiințifice naționale.  

 
 
2.2.3. Recunoașterea în comunitatea academică 
 

În cadrul acestui criteriu este analizată recunoașterea cercetătorilor unei universități ce activează în 
domeniul Istorie de către comunitatea academică. Analiza se face global pe baza informațiilor individuale ale 
cercetătorilor.  
 
Descriptorii sunt: 
 

 Invitaţii la conferinţe internaţionale și naţionale reprezentative și la universităţi și institute de prestigiu; 
 

 Membrii în colectivele redacţionale ale unor reviste cu circulaţie internaţională, recenzenţi ai unor 
edituri de prestigiu, poziţii de conducere în organizaţii știinţifice și profesionale internaţionale, care se 
bucură de reputaţie în comunităţile academice, premii și distincţii academice naţionale și 
internaţionale obţinute. 

 
 Membru al Academiei Române sau al unor academii cu reputaţie din străinătate; 

 
Evaluare calitativă globală 

 
Nivel internaţional de vârf 

 conferințe invitate, susținute la reuniuni științifice internaționale de mare 
anvergură și importante (de „vârf”) pentru domeniul științific; 

 cursuri speciale, prezentate la universități străine de prestigiu, în 
domeniul în care profesorul este recunoscut pe plan internațional ca un 
specialist; 

 ecoul acestor conferințe și cursuri în comunitatea academică 
internațională, certificat de aprecieri și diverse documente; 

 editurile și revistele în ale căror comitete este membru 
profesorul/cercetătorul sau are poziții de conducere au un prestigiu 
internațional recunoscut; 

 caracterul internațional al premiilor și distincțiilor obținute; 
 membru al Academiei Române și al unor Academii străine; 

 
Nivel internaţional 

 conferințe invitate, susținute la reuniuni științifice internaționale; 
 cursuri prezentate la universități străine; 
 ecoul acestor conferințe și cursuri în comunitatea academică 

internațională, certificat de aprecieri și diverse documente; 
 editurile și revistele în ale căror comitete este membru 

profesorul/cercetătorul sau are poziții de conducere sunt străine și de 
referință în domeniul științific; 

 caracterul internațional al premiilor și distincțiilor obținute; 
 membru al Academiei Române și al unor foruri științifice străine; 

 
Nivel naţional 

 conferințe invitate, susținute la reuniuni științifice naționale; 
 cursuri prezentate la universități naționale de prestigiu; 



 

 

 ecoul acestor conferințe și cursuri în comunitatea academică națională, 
certificat de aprecieri și diverse documente; 

 editurile și revistele în ale căror comitete este membru 
profesorul/cercetătorul sau are poziții de conducere sunt de referință 
națională pentru publicațiile lor în domeniul științific; 

 caracterul național al premiilor și distincțiilor obținute; 
 membru al Academiei Române; 

 
Nivel local  

 absența din CV a conferințelor naționale invitate; 
 lipsa invitațiilor de a susține cursuri la universități naționale; 
 lipsa calității de membru în edituri și/sau reviste științifice naționale sau 

lipsa de relevanță a editurilor și revistelor în ale căror comitete este 
membru profesorul/cercetătorul respective; 

 absența premiilor și a distincțiilor; 
 absența calității de membru în foruri academice, științifice și culturale 

recunoscute pe plan național; 
 
 
 
2.2.4 Fonduri atrase pentru cercetare 

Evaluarea aferentă Criteriului IV este integral cantitativă, fiind realizată în mod automat de către platforma 
informatică de suport al evaluării, fără implicarea experților evaluatori. Această evaluare se face pe baza 
contractelor de cercetare raportate de o universitate pe un anumit domeniu, pe perioada evaluată. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

2.3. Evaluarea cercetării în Teologie şi Studii Religioase 
 

Prezentăm mai jos descriptorii şi factorii de calitate specifici celor trei criterii pentru panelul de Teologie şi 
Studii Religioase. 

 
2.3.1. Rezultate obținute în activitatea de cercetare ştiințifică  

 
În cadrul acestui criteriu este avută în vedere analizarea producției ştiințifice a fiecărui cercetător raportat 

de către universitate pe domeniul Teologie şi Studii Religioase. Evaluarea este atât calitativă, cât şi cantitativă 
şi se realizează pe baza informațiilor individuale ale cercetătorilor.  

 
În afara studiilor publicate în volume înregistrate la Biblioteca Națională  și a studiilor care sunt publicate în 
reviste ISI, recunoscute CNCSIS A și B+, ERIH, introducem în evaluarea cantitativă orice alte publicații cu 
mențiunea că acestea vor face obiectul analizei calitative, neputând fi introduse în cadrul evaluării mai mult de 
2 titluri pentru fiecare cercetător.  

 
Descriptorii sunt: 

 
 Articolele ştiinţifice 

 
Descriere: Pentru acest descriptor sunt considerate:  
 

 articolele publicate în reviste internaționale cotate ISI şi ERIH A, B, C; 
 articol publicat în reviste româneşti clasificate CNCSIS A și B+ ;  
 articol publicat în reviste teologice şi/sau de studii religioase din țară sau din străinătate; 
 studiile publicate într-un volum colectiv internațional sau de tip „proceedings”, apărute în 

edituri străine recunoscute din punct de vedere al producției ştiințifice;  
 studiile publicate într-un volum colectiv internațional sau de tip „proceedings”, apărut în 

România într-o editură recunoscută CNCSIS; 
 studiile publicate într-un volum colectiv sau de tip „proceedings” apărute într-o editură din 

România, aparținând unei instituții religioase prestigioase;  
 studiile introductive la traduceri ale unor texte sursă şi/sau din texte aparținând patrimoniului 

teologic şi religios universal, la traduceri din literatura de specialitate, ediții critice la opere 
fundamentale şi ediții de documente;  

 studiile introductive la volume colective internaționale sau naționale;  
 

Factor de calitate: Pe baza analizei selective a articolelor ştiințifice evaluatorul atribuie descriptorului, 
global, unul din următoarele calificative: 

 
Nivel internaţional de vârf: 

 contribuții la dezvoltarea sau aprofundarea unor teme de cercetare din domeniu, pe 
plan teologic şi/sau religios internațional;  

 contribuții la promovarea în context internațional a unor direcții novatoare de 
orientare în domeniul teologic sau religios; 

 citarea în recenzii şi în articole publicate în reviste indexate BDI, ISI şi ERIH; 
 recunoaşterea internațională a revistei; 

 
 

Nivel internaţional: 



 

 

 studiile valorifică teme de cercetare teologice şi/sau religioase din spațiul românesc în 
context internațional;  

 studiile dezvoltă teme de interes pan-teologic şi/sau pan-religios; 
 citarea prin recenzii în reviste internaționale de specialitate prestigioase; 
 prestigiul internațional al publicației; 

 
Nivel naţional: 

 noutatea tematicii (a subiectului) în plan național; 
 importanța studiilor pentru dezvoltarea cercetării teologice/religioase în acord cu 

direcțiile specifice în domeniu; 
 importanța pentru procesul de învățământ din domeniu; 
 citarea prin recenzii şi semnalări în publicații de specialitate din țară; 
 prestigiul național al publicației; 

 
Nivel local: 

 tematica (subiectul) studiului aduce o contribuție documentară relativă şi o minimă 
înnoire interpretativă în domeniu; 

 recunoaşterea studiilor doar la nivel local prin citări în reviste de specialitate cu impact 
circumscris local; 

 studiile şi publicația în care acestea au fost tipărite beneficiază doar de un prestigiu 
local; 

 
 

 Cărţi şi capitole de cărţi  
 
Descriere: Pentru acest descriptor sunt considerate cărțile de cercetare, sintezele, tratatele, 
monografiile şi volumele editate, publicate la edituri din străinătate şi în edituri naționale sau ale 
instituțiilor confesionale naționale de prestigiu.  

 
Factor de calitate: Pe baza analizei selective a cărților şi a capitolelor de cărți evaluatorul atribuie 
descriptorului, global, unul din următoarele calificative: 
 

Nivel internaţional de vârf: 
 contribuții la înnoirea domeniului prin promovarea unor teme de cercetare 

teologică/religioasă în context internațional;  
 comentarii şi citări prin recenzii în reviste internaționale de prestigiu; 
 prestigiul internațional al editurii; 

 
Nivel internaţional: 

 studiile valorifică teme româneşti în context internațional;  
 dezvoltă teme cu un conținut de amplitudine teoretică, folosind metode de lucru 

similare acelora profesate în mediile de cercetare din domeniu internaționale; 
 citarea în recenzii publicate în reviste internaționale de prestigiu; 
 prestigiul internațional al editurii; 

 
Nivel naţional: 

 noutatea tematicii (a subiectului) şi contribuției specifice în context național; 
 promovează o înnoire a gândirii teologice creştine  şi/sau interreligioase în perspectiva 

cunoaşterii şi colaborării în arealul specific teologic şi religios; 
 impactul cărților în afirmarea cercetării teologice şi religioase în consonanță cu 

orientările existente în domeniu; 



 

 

 importanța națională pentru procesul de învățământ din domeniu; 
 citarea prin recenzii şi semnalări în publicații de specialitate din țară; 
 prestigiul național al editurii; 

 
Nivel local: 

 tematica (subiectul) cărții aduce, prin noutate sau tratare, o contribuție relativ 
importantă în domeniu; 

 absența citărilor sau a semnalărilor; 
 editura nu are un prestigiu național recunoscut; 

 
 Traduceri, ediţii critice la opere fundamentale, ediţii de documente 

 
Descriere: Pentru acest descriptor sunt considerate 

 traduceri ale unor texte sursă (sacre) şi/sau din texte aparținând patrimoniului cultural 
teologic şi religios universal; 

 traduceri din literatura de specialitate; 
 ediții critice la opere fundamentale; 
 ediții de documente; 

 
Factor de calitate: Pe baza analizei selective a traducerilor, edițiilor critice la opere fundamentale şi 
edițiilor de documente evaluatorul atribuie descriptorului, global, unul din următoarele calificative: 
 

Nivel naţional: 
 ediția aduce o contribuție la repunerea în circulație a unui text fundamental al 

literaturii teologice şi religioase, în genere, a culturii din domeniu din România;  
 traducerea sau ediția critică înnoieşte cercetarea teologică şi religioasă românească în 

concordanță cu experiența metodologică şi viziunea conceptuală internațională 
specifice în domeniu;  

 traducerea îmbogățeşte literatura teologică şi religioasă în funcție de cerințele 
instituțiilor confesionale din România; 

 traducerea contribuie la lărgirea cunoaşterii şi la circulația de idei prin creşterea bazei 
de documentare;  

 ediția facilitează accesul la textele şi documentele vechi româneşti din domeniu, 
explicitând rolul pe care l-au avut în dezvoltarea culturii româneşti în ansamblul ei;    

 importanța pentru procesul de învățământ din domeniul teologiei şi al studiilor 
religioase; 

 calitatea traducerii şi/sau a editării, certificată de citarea prin recenzii şi semnalări în 
publicații cu un profil teologic şi religios sau de altă natură  umanistă din țară; 

 prestigiul național al editurii; 
 

Nivel local: 
 traducerea reprezintă un minim de noutate bibliografică în domeniul teologiei şi al 

studiilor religioase;  
 aducerea în actualitate a unor texte sau autori cu factor de impact teologic şi religios 

restrâns; 
 citări şi semnalări la nivel local; 
 editura are un prestigiu local; 

 
 
 
 



 

 

2.3.2. Mediul de cercetare ştiințifică 
 
În cadrul acestui criteriu este analizată dinamica mediului de cercetare ştiințifică în domeniul Teologie şi 

Studii Religioase pe baza informațiilor individuale ale cercetătorilor şi a informațiilor primite direct de la 
universitate.  
Descriptorii sunt: 
 

 Coordonator de doctorat  
 
Descriere: Calitatea de coordonator de doctorat, nivelul pregătirii în şcolile doctorale, calitatea tezelor 
de doctorat demonstrată prin publicații, validarea rezultatelor cercetării doctorale pe baza unor 
granturi câştigate, participarea la proiecte de cercetare în colaborare internațională, burse 
postdoctorale dobândite în România şi în străinătate.  

 
Factor de calitate: Se stabileşte în funcție de rezultatele doctoranzilor, de calitatea ştiințifică a 
fragmentelor de teză publicate sub formă de studii, de tezele publicate sub formă de carte şi de 
recunoaşterea lor în mediile ştiințifice. Recunoaşterea calității se face ținând seama şi de implicarea 
doctoranzilor în cercetări desfăşurate în cadrul unor proiecte naționale şi internaționale. 
 

 Nivel internaţional de vârf 
Coordonatorul  de doctorat desfăşoară o activitate ştiințifică internațională, este membru în 
echipele de cercetare internaționale şi autor de proiecte de cercetare în care sunt implicați 
proprii săi doctoranzi, profesori şi doctoranzi din universități de nivel internațional de vârf. 
Şcoala Doctorală este realizată în parteneriat cu una sau mai multe universități străine de vârf, 
beneficiază de o susținere financiară internațională (din partea unei fundații de renume, 
selecția însăşi fiind o garanție a nivelului ştiințific de vârf al aplicantului) şi a dobândit o 
recunoaştere în mediile academice din străinătate; afirmă, cu argumente, modalitățile şi rostul 
înnoirii teoretice şi practice a studiilor în domeniu; se remarcă drept şcoală prin inovații 
metodologice şi conceptuale în context național şi internațional, prin cooperarea cu oameni de 
ştiință de vârf din domeniul teologiei şi al studiilor religioase, prin organizarea de conferințe 
internaționale şi prin editarea unor volume colective conținând tendințe noi în domeniu. 
Doctoranzii sunt la zi, iar pregătirea lor beneficiază de cursurile, dezbaterile şi îndrumarea 
metodologică a profesorului coordonator, precum şi de cursurile şi conferințele profesorilor 
invitați din străinătate. Publicarea articolelor doctoranzilor şi a tezelor lor de doctorat asigură 
vizibilitate, respectiv recunoaşterea Şcolii în context universitar internațional. Ele sunt 
publicate în limba română şi/sau într-o limbă de circulație şi editate în reviste şi edituri cu un 
renume academic internațional. Tezele sunt susținute în fața unei comisii internaționale 
formată din profesori cu un nivel academic de vârf.   

 
Nivel internaţional 
Şcoala Doctorală este construită de coordonatorul de doctorate printr-o cooperare între o 
universitate românească şi o universitate de nivel internațional. Profesorul coordonator este 
implicat în cooperări ştiințifice internaționale, abordează tematici  agreate în parteneriatele 
europene. Şcoala beneficiază de grant-uri internaționale. Doctoranzii sunt la zi, au burse de 
cercetare de nivel internațional, audiază cursuri ale profesorilor invitați din străinătate, 
participă la conferințe naționale şi internaționale şi publică articole şi studii în reviste şi cărți 
editate în România şi în străinătate. Rezultatele muncii lor sunt validate de profesorul 
coordonator şi de partenerii internaționali ai Şcolii Doctorale, teza de doctorat fiind susținută 
în fața unei comisii formată din profesori români şi din profesori cu un nivel academic 
internațional.   

 



 

 

  Nivel naţional 
Şcoala Doctorală beneficiază de grant-uri naționale, de profesori cu o prestație ştiințifică 
recunoscută la nivel național, de o programă ce respectă tradiția studiilor teologice şi 
religioase româneşti. Impactul Şcolii este unul național, răspunde necesităților de pregătire a 
viitorilor specialişti în arealul teologic şi religios şi preferă teme şi metode de lucru clasice. Ele 
adoptă un minim bagaj teoretic, căutând să-şi însuşească unele orientări în domeniu la nivel 
internațional. Profesorul coordonator are o activitate ştiințifică recunoscută în context național 
şi este un contributor de referință la înnoirea şi îmbogățirea informațiilor, respectiv a 
acumulărilor cantitative în domeniu. Cercetările şi textele elaborate şi publicate de doctoranzi 
contribuie la îmbogățirea literaturii teologice şi religioase, remarcându-se prin valorificarea 
bibliografiei străine şi naționale, punerea în circulație a moştenirii literare şi documentare a 
tradițiilor instituțiilor religioase din țară sau cu filiații în străinătate. Textele doctoranzilor sunt 
publicate în primul rând în limba română şi cu deosebire în revistele de specialitate din 
România. Rezultatele Şcolii sunt recunoscute la nivel național.      

 
Nivel local 
Şcoala Doctorală are un impact relativ în dezvoltarea domeniului. Limbajul şi conceptele 
folosite de coordonator şi de profesorii implicați sunt relativ depăşite, mediul profesional din 
care fac parte aceştia neparticipând la schimbările petrecute la nivel național şi internațional în 
domeniu. Şcoala Doctorală este lipsită de viziune, pregătirea doctoranzilor fiind influențată de 
neajunsurile în pregătirea practică şi teoretică a profesorului coordonator şi a echipei pe care 
se bazează acesta în cursurile propuse şi în modul de lucru impus doctoranzilor. Rezultatele se 
reflectă în teze de doctorat având mici contribuții de informație, dar care sunt deficitare din 
punctul de vedere al structurii academice a lucrării, al analizei şi interpretării datelor şi 
faptelor, al informației bibliografice internaționale, al argumentării şi al concluziilor.       

  
 Organizarea de manifestări ştiinţifice 

 
Descriere: Organizarea de conferințe ştiințifice cu participare internațională şi națională.   
 
Factor de calitate: Se stabileşte în funcție de tematică, valoarea ştiințifică a comunicărilor, numărul şi 
calitatea participanților, publicațiile rezultate, ecoul conferințelor în revistele de specialitate şi în presa 
cotidiană din țară şi din străinătate.  
 

Nivel internaţional de vârf 
Tema aleasă a conferinței este foarte importantă din punct de vedere al progresului 
cercetărilor în domeniu şi de mare actualitate prin schimburile de idei şi experiență, prin 
noutatea abordărilor conceptuale în domeniul teologiei şi al studiilor religioase, prin 
promovarea unei colaborari deschise în context internațional şi național. Ea este una 
pilduitoare pentru mediul profesional românesc. Conferința este valoroasă prin calitatea şi 
numărul participanților, prin varietatea tradițiilor religioase reprezentate,  prin comunicările 
susținute şi prin volumul/volumele colective publicate sub coordonarea profesorului care 
organizează manifestarea ştiințifică internațională. Volumul este publicat în limba română şi 
într-o limbă de circulație internațională şi atrage comentarii pozitive în revistele ştiințifice de 
prestigiu din țară şi din străinătate. Conferința are un nivel internațional de vârf, acesta fiind 
probat de renumele participanților, de contribuțiile novatoare sub aspectul informației şi 
interpretărilor în domeniu aduse cu această ocazie, de valoarea dezbaterilor şi de buna 
receptare (ecoul) în mediile profesionale şi general intelectuale. Conferința este deschizătoare 
de drum în domeniu, este urmată de altele similare sau/şi de integrarea şi citarea în programe 
internaționale de top a rezultatelor aduse de participanți, de multiple note şi observații 



 

 

apreciative asupra manifestării ştiințifice în revistele de specialitate şi în presa cotidiană din 
lume şi din România.  

 
Nivel internaţional 
Tema conferinței este una nouă la nivel internațional în domeniu. Organizatorul manifestării 
propune o nouă abordare, iar participanții pun în circulație un set de izvoare şi de informații 
necunoscute, discută novator tema, regândind texte, idei, evenimente, fapte, fenomene şi 
avansând ipoteze de lucru alternative utile interpretărilor ştiințifice şi vieții practice. Conferința 
este valoroasă prin calitatea şi numărul participanților, prin comunicările susținute şi prin 
volumul/volumele colective publicate sub coordonarea profesorului care inițiază şi organizează 
manifestarea ştiințifică internațională. Volumul este publicat în limba română şi într-o limbă de 
circulație internațională şi atrage comentarii pozitive în revistele ştiințifice de prestigiu din țară 
şi din străinătate. Conferința devine de referință în domeniu şi este urmată de altele similare, 
stimulând studiile în domeniul teologiei şi al studiilor religioase.      

 
Nivel naţional 
Manifestarea ştiințifică reuneşte specialişti de nivel național şi abordează teme care se referă 
în principal la istoria şi/sau cultura religioasă şi umanistă din România. Calitatea este conferită 
de noutatea informațiilor, de numărul şi calitatea participanților, (majoritatea cu prestații 
ştiințifice vizibile şi recunoscute la nivel național). Valoarea manifestării ştiințifice este 
conferită de volumul colectiv editat şi care reprezintă un set de contribuții de înaltă ținută 
academică şi ştiințifică, realizate conform procedeelor metodologice acceptate de mediile 
universitare naționale, aducând interpretări teoretice şi sugestii practice de largă deschidere şi 
interes în domeniu. Calitatea manifestării ştiințifice şi a volumului este conferită de 
coordonator şi ea se reflectă în structurarea comunicărilor, respectiv a textelor, în coerența 
stilistică a acestora, în unitatea/logica tematică şi interpretativă a volumului. Aprecierea derivă 
şi din ecoul în presa ştiințifică şi cotidiană națională.          

 
Nivel local  
Conferința tratează teme de interes minimal, atrage specialişti puțin cunoscuți sau deloc 
cunoscuți, perspectiva funcțională şi impactul ei restrângându-se doar la mediul teologic, 
religios şi cultural local şi fără ecou în plan național. Volumul editat de organizatori nu se ridică 
la nivelul rigorilor ştiințifice contemporane din România.   

 
 

 Editarea de volume 
 
Descriere: Editarea de antologii şi publicarea de crestomații de texte sau documente care asigură un 
acces mai larg la literatura domeniului. 
 
Factor de calitate: Factorul de calitate se stabileşte în funcție de citările şi recenziile în reviste de 
specialitate sau în presa culturală internațională şi națională. În stabilirea factorului de calitate, se va 
ține cont de prestigiul național al editurii. 
 

Nivel internaţional de vârf 
Antologiile de nivel internațional de vârf trebuie să fie gândite în beneficiul unui public de 
specialitate provenind din medii de diverse limbi, culturi, tradiții teologice şi religioase. Ele au 
în vedere o structură unitară şi o calitate ireproşabilă din punct de vedere tematic, ideatic şi 
stilistic. Indică o construcție obiectivă, de largă deschidere ideatică şi informativă. Antologii de 
nivel internațional de vârf sunt elaborate într-o limbă de circulație, publicate într-o editură 
națională şi/sau internațională de renume din țară sau din străinătate şi difuzate în cele mai 



 

 

importante centre universitare din lume cu renume în domeniu. Antologiile țin seama de 
normele internaționale de editare, de un public mai larg decât cel de specialitate căruia i se 
adresează şi care trebuie să beneficieze de informații de bază în domeniu, de îndrumare în 
lectură, de orientare asupra temelor şi textelor selectate, a autorilor antologați. Pentru a fi 
recunoscute ca antologii de nivel internațional de vârf, acestea trebuie să acopere un gol de 
informație reclamat de cititorul interesat de domeniu din România şi din lume, să fie 
concepute ca opere formatoare de gândire în domeniul teologiei şi al studiilor religioase ori ca 
repere spirituale şi culturale pentru dezvoltarea unei judecăți de valoare cu privire la trecut şi 
la prezent şi ca perspectivă de viitor. Antologiile contribuie la îmbogățirea informațiilor şi la 
clarificarea unuia sau a mai multe capitole din istoria gândirii teologice creştine şi/sau a 
religiilor lumii, sau introduc o temă națională în context universal. Ele pot fi considerate de un 
nivel internațional de vârf în cazul în care sunt realizate în acord cu setul de valori pe care 
tradițiile religioase îl profesează oriunde pe glob în institutele de studii avansate în cercetarea 
teologică şi religioasă. Calitatea antologiilor este indicată de recenziile şi de notele publicate în 
reviste de mare prestigiu internațional, toate facilitând circulația volumelor, vizibilitatea şi 
recunoaşterea ştiințifică a autorilor şi/sau a coordonatorului.            
 
Nivel internaţional 
Valoarea internațională a antologiilor este conferită de structura propusă de editor, de selecția 
textelor şi de rezolvarea unei teme de interes național şi internațional. Antologia este 
elaborată într-o limbă de circulație şi publicată într-o editură de prestigiu din România sau din 
străinătate, difuzată către mediile specializate, dar şi către un public larg. Metoda şi realizarea 
sunt similare acelora din instituțiile academice din lume, calitatea antologiei/antologiilor fiind 
vizibilă în înnoirea informației, în mai buna evaluare a unor fenomene prezente în gândirea 
teologică şi religioasă şi în comunitățile religioase specifice. Antologia este novatoare prin 
dezvăluirea contribuțiilor aduse de tendințele prezente în gândirea teologică şi religioasă în 
context european şi universal,  prin promovarea unor şcoli de gândire originale româneşti în 
context internațional, prin prezentarea unor creații originale româneşti de nivel calitativ 
internațional puțin sau deloc cunoscute. Calitatea este subliniată de reacțiile/aprecierile 
receptorului prin recenzii, note şi comentarii în presa de specialitate din țară şi din străinătate, 
precum şi în presa cotidiană română şi străină.        

 
 

Nivel naţional 
Antologii elaborate în limba română şi publicate într-o editură de prestigiu din România. 
Difuzarea lor este în toată țara şi se adresează atât speciliştilor, cât şi publicului larg. Selecția 
de texte şi de autori este reprezentativă la nivel național şi se recomandă ca o importantă 
referință bibliografică. Metoda şi realizarea antologiei respectă criteriile propuse de instituțiile 
academice româneşti, calitatea fiind vizibilă în reacțiile receptorului prin recenzii, notele şi 
comentariile din presa națională de specialitate, precum şi acelea din presa cotidiană 
românească.         

 
Nivel local  
Antologia este de interes local din punct de vedere tematic, este realizată de cerecetători cu 
un nivel ştiințific modest şi răspunde parțial intereselor profesionale şi culturale ale publicului 
căruia i se adresează. Este publicată într-o editură locală, puțin cunoscută şi care nu se ridică la 
standardele ştiințifice şi editoriale naționale (nu are referenți de specialitate, nu face distincție 
ori selecție a produselor ştiințifice). Prin preocupările lor, autorii nu arată un interes constant 
pentru editarea ori antologarea  de texte şi nu sunt deplin familiarizați cu criteriile pretinse 
muncii de editor-coordonator. Citările apar doar în presa ştiințifcă şi cotidiană locală şi 
impactul este minor în contextul mişcării ştiințifice naționale.        



 

 

 
2.3.3. Recunoaşterea în comunitatea academică 
 

În cadrul acestui criteriu este analizată recunoaşterea cercetătorilor unei universități ce activează în 
domeniul Teologie şi Studii Religioase de către comunitatea academică. Analiza se face global pe baza 
informațiilor individuale ale cercetătorilor.  
 
Descriptorii sunt: 
 

 Lucrări invitate la conferințe internaționale şi naționale de prestigiu 
 Profesor invitat la universități, facultăți şi institute teologice de prestigiu 
 Citări 

 
Factor de calitate: Pe baza informațiilor completate de fiecare cercetător în câmpurile aferente 
descriptorilor de la criteriul III, o universitate poate primi, pe un anumit domeniu, unul din următoarele 
calificative: 
 

 Recunoaştere internaţională de top  
 membru al unor Academii de Ştiință din Europa şi din lume cu reputație în domeniul 

ştiințelor sociale şi umaniste;   
 membru al unor asociații sau societăți din domeniul cercetării teologice sau religioase 

de prestigiu din lume;  
 importante premii şi distincții internaționale în domeniu (premiul Nobel; premiul unor 

universități celebre, de exemplu, Yale, Harvard, Princeton, Cambridge, Oxford, 
Sorbona; premiul unor renumite Academii de ştiință, de exemplu, Academia franceză-
Académie française, Academia Regală Olandeză de Arte şi Ştiințe-Royal Netherlands 
Academy of Arts and Sciences, Academia britanică-British Academy);   

 doctor honoris causa al unor universități cu un prestigiu ştiințific recunoscut în Europa 
şi în lume;  

 
 Recunoaştere internaţională 

 profesor invitat şi cercetător invitat în prestigioase universități şi institute de teologie;   
 keynote speaker at the plenary session la congrese teologice sau interreligioase de 

nivel european şi mondial;  
 keynote speaker la conferințe internaționale cu impact în orientarea/reorientarea 

perspectivelor de acțiune în domeniul teologiei sau al religiilor;     
 comunicări şi conferințe ca invitat în cadrul unor reuniuni ştiințifice de vârf;  
 distincții şi/sau premii internaționale din partea unor Foruri sau Asociații teologice sau 

religioase internaționale;  
 citări ale rezultatelor ştiințifice în cărți şi în reviste publicate de instituții academice 

internaționale;  
 membru în board-ul unei reviste cu prestigiu internațional în domeniul teologiei şi al 

studiilor religioase;  
 

 Recunoaştere naţională  


 membru sau membru corespondent al Academiei Române; 


 distincții naționale (premii ale Academiei Române, premii ale unor asociații cu specific 

teologic, religios sau cultural de nivel național, premii ale unor ambasade şi/sau 
instituții diplomatice acreditate în România); 


 membru al unor asociații teologice şi religioase naționale;  


 redactor şef/director al unor reviste de prestigiu național; 



 

 

  
 Recunoaştere locală 

 distincții ale instituțiilor teologice sau religioase locale;   
 distincții ale administrațiilor locale. 

  
   

2.3.4 Fonduri atrase pentru cercetare 

Evaluarea aferentă Criteriului IV este integral cantitativă, fiind realizată în mod automat de către platforma 
informatică de suport al evaluării, fără implicarea experților evaluatori. Această evaluare se face pe baza 
contractelor de cercetare raportate de o universitate pe un anumit domeniu, pe perioada evaluată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.4. Evaluarea cercetării în Filologie 
 

Prezentăm în cele ce urmează descriptorii și factorii de calitate specifici celor trei criterii evaluate calitativ, 
pentru panelul de Filologie.  
 
2.4.1.Rezultate obținute în cercetarea ştiințifică 
 

Se va analiza activitatea ştiințifică a fiecărui cercetător din domeniile filologiei pe baza a două articole 
alese şi trimise de acesta din cele publicate în ultimii cinci ani şi a unui capitol din cărțile sale apărute în ultimii 
cinci ani.  

 
În afara studiilor publicate în volume înregistrate la Biblioteca Națională  și a studiilor care sunt publicate în 
reviste ISI, recunoscute CNCSIS A și B+, ERIH, introducem în evaluarea cantitativă orice alte publicații cu 
mențiunea că acestea vor face obiectul analizei calitative, neputând fi introduse în cadrul evaluării mai mult de 
2 titluri pentru fiecare cercetător.  
 
Pentru traduceri pot fi luate în considerare de asemenea traduceri de opere literare importante şi dificile (de tip 

„Ulysses”), publicate în volum şi aflate în evidenţa Bibliotecii Naţionale. Se acceptă o singură traducere pentru 
un cercetător, aceasta urmând a fi supusă evaluării calitative de către membrii comisiei de experţi; 

 
 
Descriptori: 
 

 Articole ştiinţifice 
 
Descriere: 

 articolele publicate în reviste internaționale cotate ISI şi ERIH A, B, C; 
 articol publicat în reviste româneşti clasificate CNCSIS A și B+ ; 
 studiile publicate într-un volum colectiv internațional sau de tip „proceedings”, apărute în 

edituri străine recunoscute în plan ştiințific;  
 studiile publicate într-un volum colectiv internațional sau de tip „proceedings”, apărut în 

România într-o editură recunoscută CNCSIS; 
 studiile publicate într-un volum colectiv sau de tip „proceedings” apărute într-o editură din 

România recunoscută CNCSIS;  
 studiile introductive la traduceri ale unor texte sursă şi/sau din texte aparținând patrimoniului 

cultural universal, la traduceri din literatura de specialitate, ediții critice la opere fundamentale 
şi ediții de documente;  
 

Factor de calitate: În urma unor dezbateri anterioare s-a ajuns la stabilirea următoarelor 4 categorii 
(niveluri) calitative: 
 

Nivel internaţional de vârf: 
 contribuții la dezvoltarea (aprofundarea) unor direcții (teme) de cercetare din 

domeniu, pe plan internațional;  
 contribuții la promovarea în context internațional a temelor orientative din punct de 

vedere metodologic şi conceptual;  
 recunoaşterea internațională a revistei; 
 citarea în recenzii şi în articole publicate în reviste idexate BDI, ISI şi ERIH; 

 
Nivel internaţional: 



 

 

 studiile valorifică autori români şi teme specifice în context internațional şi în 
perspectivă comparatistă;  

 studiile dezvoltă teme cu un conținut transnațional, folosind metode de lucru 
novatoare sau sincrone cu cele profesate în mediile ştiințifice internaționale; 

 prestigiul internațional al publicației; 
 citarea prin recenzii  în reviste internaționale de prestigiu; 

 
Nivel naţional: 

 se apreciază noutatea tematicii în context național; 
 se apreciaza noutatea abordării în context național; 
 se apreciază importanța pentru procesul de învățământ din domeniul respectiv (ceea 

ce nu se confundă cu aprecierea caracterului didactic al lucrării respective); 
 prestigiul la nivel național al publicației; 
 citarea prin recenzii şi semnalări în publicații de specialitate din țară; 

 
Nivel local: 

 minimă contribuție documentară şi minimă înnoire interpretativă în domeniu; 
 contribuții semnificative doar la nivel local, publicate în reviste sau culegeri cu impact 

redus; 
 

 Cărţi (de autor) de cercetare, sinteze, tratate, monografii, eseuri 
 
Descriere: În evaluare se va ține seama de natura şi structura cărții înseşi, precum şi de prestigiul 
ştiințific al editurii şi al colecției (comitet de lectură, referenți, colaboratori etc.) 
 
Factor de calitate:  
 

Nivel internaţional de vârf: 
 contribuții la înnoirea domeniului prin promovarea unor direcții/teme de cercetare în 

context internațional; 
 contribuții la promovarea în context național şi/sau internațional a temelor orientative 

din punct de vedere metodologic şi conceptual; 
 publicarea în edituri străine cu un prestigiu ştiințific recunoscut pe plan  internațional;  
 comentarii şi citări prin recenzii în reviste internaționale de prestigiu; 

 
Nivel internaţional: 

 cărțiile valorifică autori români şi teme specifice în context internațional şi în 
perspectivă comparatistă;  

 dezvoltă teme cu un conținut transnațional, folosind metode de lucru novatoare sau 
sincrone cu acelea profesate în mediile ştiințifice internaționale; 

 citarea în recenzii publicate în reviste internaționale de prestigiu; 
 

Nivel naţional: 
 noutatea tematicii  şi a interpretării în context național; 
 promovează o înnoire a gândirii pe plan național în comentariile literare şi analize 

lingvistice, precum şi în promovarea noilor metodologii din câmpul specialitații; 
 importanța națională pentru procesul de învățământ din domeniu (ceea ce nu 

înseamnă şi aprecierea caracterului didactic al volumului respectiv); 
 prestigiul național al editurii; 
 citarea prin recenzii şi semnalări în publicații de specialitate din țară; 

 



 

 

 
Nivel local: 

 cartea nu aduce, prin tematică sau tratare, o contribuție importantă în domeniu; 
 absența citărilor sau a semnalărilor; 
 editura nu are un prestigiu național recunoscut; 

 
 

 Cărţi editate - coordonare de volume colective, ediţii critice (inclusiv ediţii de documente), crestomaţii, 
antologii comentate, traduceri 

 
Evaluarea va trebui să disocieze între o coordonare de circumstanță (simpla adițiune a textelor) şi o 
coordonare reală, vădind o coerență asumată ca atare. Pot fi luate în considerare de asemenea 
traduceri de opere literare importante și dificile (e.g., Ulysses) publicate în volume și aflate în evidența 
Bibliotecii Naționale. Se acceptă o singură traducere pentru un cercetător aceasta urmând a fi supusă 
evaluării calitative de către membrii comisiei de experți.  

 
Factor de calitate: 
 

Nivel naţional: 
 calitatea ediției: acuratețea lecțiunilor, rigoarea aparatului critic, erudiția editorului; 
 importanța istorică şi semnificația actuală a operei editate; 
 dificultatea ediției: epoca de origine, sursele existente, anvergura operației de 

restituire; 
 calitatea interpretării: justețea situării istorice şi valorice, originalitatea punctelor de 

vedere; 
 în cazul crestomațiilor se apreciază caracterul lor cuprinzător şi sistematic, dar şi 

nivelul intelectual al comentariului astfel încât ele să nu se confunde cu lucrări de 
populatizare; 

 importanța națională pentru procesul de învățământ din domeniu; 
 cărți apărute în edituri de prestigiu la nivel național; 
 cărți recenzate sau citate în publicațiile de specialitate; 

 
Nivel local: 

 calități profesionale şi intelectuale diminuate în raport cu cele enumerate mai sus;  
 aducerea în actualitate a unor texte sau autori de importanță locală; 
 publicare în edituri cu prestigiu local; 
 recenzii şi semnalări în reviste locale; 

 
 

2.4.2. Mediul de cercetare ştiințifică 
 

 Organizarea de manifestări ştiinţifice de nivel internaţional  
 
Factor de calitate: Se va aprecia calitatea manifestării ştiințifice prin ponderea participării 
internaționale, anvergura intelectuală a participanților şi nivelul publicației care a preluat lucrările 
prezentate. E important de reținut şi ecoul conferințelor în revistele de specialitate din țară şi din 
străinătate. Se cuvin apreciate în mod deosebit acele conferințe la care au adus contribuții 
semnificative şi cercetători tineri. Existența unor centre de cercetare ce organizează în mod regulat 
manifestări științifice stimulatoare pentru tinerii cercetători trebuie, la rândul ei, luată în considerație. 

 
 



 

 

Nivel internaţional de vârf 
Tema aleasă a conferinței este importantă din punct de vedere al progresului cercetărilor în 
domeniu şi de mare actualitate prin schimbările metodologice şi conceptuale propuse în 
domeniul larg al filologiei şi/sau în acela al ştiințelor umaniste în context internațional. Ea 
este una inspiratoare pentru mediul profesional românesc. Conferința este valoroasă prin 
calitatea şi numărul participanților, prin comunicările susținute şi prin volumul/volumele 
colective publicate sub coordonarea profesorului care organizează manifestarea ştiințifică 
internațională. Volumul este publicat în limba română şi într-o limbă de circulație 
internațională şi atrage comentarii pozitive în revistele ştiințifice de prestigiu din țară şi din 
străinătate. Conferința are un nivel internațional de vârf, acesta fiind probat de renumele 
participanților, de contribuțiile novatoare sub aspectul informației şi interpretărilor în 
domeniu aduse cu această ocazie, de valoarea dezbaterilor şi de buna receptare (ecoul) în 
mediile profesionale şi general intelectuale.  
Conferința este deschizătoare de drum în domeniu, este urmată de altele similare sau/şi de 
integrarea şi citarea în programe internaționale de vârf  a rezultatelor aduse de participanți, 
de multiple note şi observații apreciative asupra manifestării ştiințifice în revistele de 
specialitate şi în presa cotidiană din lume şi din România.     
 
Nivel internaţional 
Tema conferinței este una ofertantă la nivel internațional în domeniu. Organizatorul 
manifestării propune o nouă abordare, iar participanții pun în circulație o terminologie nouă 
sau mai puțin cunoscută şi fixată, discută novator tema, regândind texte, mişcări şi direcții şi 
avansând ipoteze de lucru alternative. Conferința este valoroasă prin calitatea şi numărul 
participanților, prin comunicările susținute şi prin volumul/volumele colective publicate. 
Volumul este publicat în limba română şi într-o limbă de circulație internațională şi atrage 
comentarii pozitive în revistele ştiințifice de prestigiu din țară şi din străinătate. Conferința 
devine de referință în domeniu şi este urmată de altele similare, stimulând studiile în 
domeniul filologiei şi al ştiințelor umaniste.      

 
Nivel naţional 
Manifestarea ştiințifică reuneşte specialişti de nivel național şi abordează o problematică 
actuală pentru mediul ştiințific umanist din România. Calitatea este conferită de noutatea 
informațiilor, de numărul şi prestigiul participanților (majoritatea cu prestații ştiințifice 
vizibile şi recunoscute la nivel național). Valoarea manifestării ştiințifice este conferită de 
volumul colectiv editat şi conceput conform procedeelor metodologice acceptate de mediile 
universitare naționale. Calitatea manifestării ştiințifice se verifică în structurarea fiecărui text, 
în coerența demonstrației, în acuitatea şi justețea interpretării. Contează, desigur şi ecoul 
manifestării în revistele de cultură autohtone. 

 
Nivel local  
Conferința tratează teme „bătute”, abordează  dintr-o perspectivă ideatică şi metodologică 
depăşită, ecoul ei nu depăşeşte nivelul local, specialiştii implicați sunt puțin cunoscuți.  

 
 

 Coordonator de doctorat 
 

Factor de calitate: Se stabileşte în funcție de rezultatele doctoranzilor, de calitatea ştiințifică a 
fragmentelor de teză publicate sub formă de studii, de tezele publicate sub formă de carte şi de 
recunoaşterea lor în mediile ştiințifice. Recunoaşterea calității se face ținând seama şi de implicarea 
doctoranzilor în cercetări desfăşurate în cadrul unor proiecte naționale şi internaționale. 

 Nivel internaţional de vârf 



 

 

Coordonatorul de doctorat desfăşoară o activitate ştiințifică internațională, este membru în 
echipe de cercetare internaționale şi autor de proiecte de cercetare în care sunt implicați 
proprii săi doctoranzi, profesori şi doctoranzi din universități de nivel internațional de vârf. 
Şcoala Doctorală este realizată în parteneriat cu una sau mai multe universități străine.  
Prin cooperarea cu savanți de renume internațional, prin organizarea de conferințe 
internaționale, prin editarea de volume colective cu ecou internațional, printr-o recunoaştere 
în medii academice din străinătate, se poate vorbi de crearea unei adevărate şcoli într-o 
anumită specialitate.  
Doctoranzii sunt la zi, iar pregătirea lor beneficiază de cursurile, dezbaterile şi îndrumarea 
metodologică a profesorului coordonator, precum şi de cursurile şi conferințele profesorilor 
invitați din străinătate. Publicarea articolelor doctoranzilor şi a tezelor lor de doctorat asigură 
vizibilitate, respectiv recunoaşterea Şcolii doctorale în context universitar internațional. Ele 
sunt publicate în limba română şi/sau într-o limbă de circulație şi editate în reviste şi edituri cu 
un renume academic internațional.  
 
Nivel internaţional 
Şcoala beneficiază de grant-uri internaționale. Doctoranzii sunt la zi, au burse de cercetare de 
nivel internațional, audiază cursuri ale unor profesori invitați din străinătate, participă la 
conferințe naționale şi internaționale şi publică articole şi studii în reviste şi cărți editate în 
România şi în străinătate. Rezultatele muncii lor sunt validate de profesorul coordonator şi de 
partenerii internaționali ai Şcolii Doctorale, teza de doctorat fiind susținută în fața unei comisii 
formată din profesori români şi din profesori străini ce se bucură de o recunoaştere 
internațională.  
 
Nivel naţional 
Şcoala Doctorală beneficiază de grant-uri naționale, de profesori cu o prestație ştiințifică 
recunoscută la nivel național, de o programă ce respectă tradiția studiilor umaniste româneşti. 
Impactul Şcolii este unul național, răspunde necesităților de pregătire a viitorilor specialişti în 
filologie şi în alte ştiințe umaniste şi preferă teme şi metode de lucru, aşazicând clasice. 
Profesorul coordonator are o activitate ştiințifică recunoscută în context național şi este un 
contributor de referință la înnoirea şi îmbogățirea informațiilor în domeniu. Cercetările şi 
textele elaborate şi publicate de doctoranzi adoptă, de obicei, teme tradiționale. Ele sunt 
publicate în primul rând în limba română şi cu deosebire în revistele de specialitate din 
România. Rezultatele Şcolii sunt recunoscute la nivel național.      

 
Nivel local 
Şcoala Doctorală are un impact redus în dezvoltarea domeniului. Limbajul şi conceptele 
folosite de coordonator şi de profesorii implicați sunt adeseori depăşite, mediul profesional din 
care fac parte aceştia neparticipând la schimbările petrecute la nivel național şi internațional în 
domeniu. Bagajul teoretic este minim. Şcoala Doctorală este lipsită de viziune, pregătirea 
doctoranzilor fiind influențată de carențele în pregătirea teoretică a coordonatorului şi a 
profesorilor. Rezultatele se reflectă în teze de doctorat având unele contribuții de informație, 
dar care sunt deficitare din punctul de vedere al structurii academice a lucrării, al analizei şi 
interpretării, al informației bibliografice internaționale.  
 
 

 
 
 
 
 



 

 

2.4.3. Recunoaşterea în comunitatea academică 
 

În cadrul acestui criteriu este analizată recunoaşterea cercetătorilor unei universități ce activează în 
domeniul filologiei de către comunitatea academică. Analiza se face global pe baza informațiilor individuale ale 
cercetătorilor.  
 
Descriptorii sunt: 
 

 Lucrări invitate la conferințe internaționale şi naționale de prestigiu 
 Profesor invitat la universități şi institute ştiințifice de prestigiu 
 Citări 
Factor de calitate: Pe baza informațiilor completate de fiecare cercetător în câmpurile aferente 
descriptorilor de la criteriul 2.4.3, o universitate poate primi, pe un anumit domeniu, unul din următoarele 
calificative: 
 

 Recunoaştere internaţională de vârf  
 membru al unor Academii din Europa şi din lume cu reputație în domeniul disciplinelor 

literare, lingvistice, al culturii în genere; 
 membru al unor asociații profesionale prestigioase din lume;  
 importante premii şi distincții internaționale în domeniu;  
 doctor honoris causa al unor universități cu un prestigiu ştiințific recunoscut în Europa 

şi în lume;   
 

 Recunoaştere internaţională 
 profesor invitat şi cercetător invitat în prestigioase universități şi institute ştiințifice;   
 keynote speaker at the plenary session la congrese ştiințifice de nivel european şi 

mondial;  
 keynote speaker la conferințe cu impact internațional; 
 comunicări şi conferințe ca invitat în cadrul unor reuniuni ştiințifice de vârf;  
 distincții şi/sau premii internaționale din partea unor Asociații profesionale 

internaționale;  
 membru al unor Asociații profesionale internaționale;    
 citări ale rezultatelor ştiințifice în cărți şi în reviste publicate de instituții academice 

internaționale;  
 membru în board-ul unei reviste de specialitate cu prestigiu internațional; 

 
 Recunoaştere naţională  


 membru sau membru corespondent al Academiei Române; 


 premii ale Academiei Române, ale Uniunii Scriitorilor şi ale altor asociații profesionale 

de nivel național; 


 membru al unor asociații profesionale naționale;  


 redactor şef/director al unor reviste de prestigiu național;  

 

 Recunoaştere locală 
 distincții ale asociațiilor profesionale locale;     

 
 
 
 
 
 



 

 

2.4.4 Fonduri atrase pentru cercetare 

Evaluarea aferentă Criteriului IV este integral cantitativă, fiind realizată în mod automat de către platforma 
informatică de suport al evaluării, fără implicarea experților evaluatori. Această evaluare se face pe baza 
contractelor de cercetare raportate de o universitate pe un anumit domeniu, pe perioada evaluată. 

 
 


