Metodologia de identificare, evaluare şi recunoaştere a unităţilor de cercetare în cadrul
Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia (UAB)
I. Preambul
Unităţile de cercetare care participă la competiţia destinată identificării, evaluării şi
recunoaşterii lor de către Consiliul Cercetării Ştiinţifice din UAB vor fi acreditate astfel :
Institute de cercetare ale UAB
Centre de cercetare ale UAB
II. Criterii de eligibilitate
a. Criterii interne
1.
Concordanţa tematicii celor mai importante 5 lucrări/articole (punctul 7 din raportul de
autoevaluare) cu domeniul de cercetare al unităţii.
2.
Existenţa granturilor (punctul 6 din raportul de autoevaluare).
Colectivul să fie format din 4-8 membri, inclusiv doctoranzi cu frecvenţă
4. Să deţină spaţii şi dotări necesare unei activităţi de cercetare performante în domeniul de
competenţă al unităţii de cercetare
b. Criterii de eligibilitate suplimentare pentru evaluarea la nivel CNCSIS
Existenţa unor lucrări publicate în reviste cotate ISI şi/sau indexate în BDI.
2. Punctajul obţinut la punctul 5 din Raportul de autoevaluare să reprezinte cel puţin 50% din
punctajul total al centrului.
III.Etapele identificării, evaluării şi recunoaşterii unităţilor de cercetare în vederea acreditării
Analiza unei unităţi de cercetare presupune evaluarea calităţii procesului de cercetare ştiinţifică în
interiorul unui colectiv de cercetare, definit ca unitate de analiză.
Formula finală pentru cuantificarea punctajului:

 l
  P5
 a
 l
  P5 max
 a


 c

  P6
 x 0,65 +  a

 c

  P6 max

 a

 g

  P7

 x 0,25+  a
 g

  P7 max


 a



  Pmanag

 x 0,07+ 


  Pmanag


max






 x 0,03 =




punctajul final
unde sumele reprezintă:
la numărător, suma tuturor punctelor adunate la criteriile de la categoriile 5, 6 si 7, din Ghidul de
evaluare, respectiv a celor acordate pentru management şi resurse;
la numitor, punctajul maxim obţinut la capitolele respective de către una din unităţile de cercetare
intrate in competiţie, în domeniul respectiv:
Toate sumele de mai sus se împart la numărul de cercetători echivalenţi din unitatea de
cercetare respectivă, numărul de cercetători echivalenţi fiind definit astfel:
nr.cerc.echiv. = nr.prof.(CS1) + 0.7xnr.conf.(CS2) + 0.4xnr.lect.(CS3) + 0.1xnr.asist.(CS)
Punctele de management şi resurse provin din evaluarea pct. A 2,3,9, B si C.
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LANSARE

Întocmirea si depunerea
RAPORTULUI DE AUTOEVALUARE
la Departamentul Cercetării Științifice

Analiza RAPORTULUI DE AUTOEVALUARE
şi selectarea unităţilor eligibile
(Departamentul Cercetării Științifice)

Unităţi
NEELIGIBILE

Unităţi
ELIGIBILE

Vizita de evaluare

 Vizitele pe teren
 Raportul de evaluare

Analiza raportului de evaluare de
către Departamentul Cercetării
Șriințifice
Clasificarea unităţilor de cercetare

DECIZIA

 Consiliul Cercetării
Ştiinţifice al UAB
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RAPORT DE AUTOEVALUARE
A. Prezentare generală a UC (unităţii de cercetare)
1. Date de identificare
Denumirea UC
Anul înfiinţării UC*
Subordonarea
Telefon
Fax
Contact (@)
Pagina de web
Numele Directorului UC

Poza directorului

Pozele vor fi trimise în format gif,
jpg, min 300 dpi)
Poza* reprezentativă pentru domeniul
UC (optional)

Logo UC

Persoana de contact UC
Nume:
Telefon
Fax:
E-mail:
Tipul UC: institut, centru , laborator, grup (colectiv) de cercetare
2. Parteneri şi reţele de cercetare
a. Parteneri (în UAB, naţionali sau internaţionali)
- Informaţii relevante privind colaborarea cu parteneri
- Protocoale de colaborare semnate (se vor anexa)
- Rezultate ştiinţifice obţinute şi valorificate în colaborare cu parteneri
- Granturi de cercetare, cărţi etc., realizate în colaborare cu parteneri
b. Structura face parte dintr-o reţea de cercetare (dacă este cazul)
3. Descrierea UC
3.1. Domeniul în care se doreşte a fi recunoscută unitatea de cercetare

3.2. Aria de cercetare (512 caractere)

3.3.Obiective

3.4. Strategia UC
o Planurile strategice ale UC pe termen scurt (3 ani) si mediu (4-7 ani)
o Concordanţa cu strategia de cercetare a UAB
o Concordanţa cu tematicile prioritare ale Planurilor de cercetare la nivel naţional sau UE
3.5.Organizarea (structura) UC
3.5.1. Organigrama (format jpg. 300 dpi)
3.5.2. Echipa unităţii de cercetare
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Nume si prenume

Gradul didactic/de cercetare

Semnatura

pentru ”Gradul didactic/ de cercetare” alegeţi:
1 - pentru „Profesor (CS I) conducător de doctorat”
2 - pentru „Profesor (CS I)”
3 - pentru „Conferenţiar (CS II)”
4 - pentru „Şef lucrări / Lector (CS III)”
5 - pentru „Asistent”
6 - pentru „Cercetător”
7 - pentru „Personal administrativ-tehnic”
8- pentru „Student master/Studii aprofundate”
9 - pentru „Doctorand cu frecvenţă”
10 – pentru „Doctorand fără frecvenţă”
NOTA: un cadru didactic sau cercetător poate face parte cel mult in doua centre de cercetare, din care cel
puţin unul are caracter inter(multi) disciplinar.
4. Infrastructura de cercetare existentă
a. Echipamente

b.Software existent/dezvoltat

c. Laboratoare de cercetare ale UC

d. Facilităţi de documentare

e. Spaţii la dispoziţia UC

5. Rezultate obţinute de către membrii echipei UC la nivel naţional/internaţional, in ultimii 5
ani.
a. Lucrări ştiinţifice publicate în reviste cotate ISI
nr.
Titlul lucrării

Autorii lucrării

Denumire
revista, an,
paginile de
început şi
sfârşit

Factorul de
impact /
Citări
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Nr. autori din UC
/ nr. total de autori

Punctaj

b. Lucrări ştiinţifice publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale
nr.
Titlul lucrării

Autorii lucrării

Denumire revistă, an,
paginile de început şi de
sfârşit

Baza de date

Nr. autori din
UC/nr. total
de autori

Punctaj

c. Lucrări ştiinţifice publicate în limbi de circulaţie internaţională, în reviste ştiinţifice neindexate în
BDI
nr.
Titlul lucrării

Autorii lucrării

Denumire revistă, an,
paginile de început şi
de sfârşit

Nr. autori din UC / nr.
total de autori

Punctaj

d. Lucrări ştiinţifice publicate în limba română în reviste ştiinţifice recunoscute CNCSIS
nr.
Titlul lucrării

Autorii lucrării

Denumire revistă, an, paginile de
început şi de sfârşit

Nr. autori din UC / nr.
total de autori

Punctaj

e. Lucrări ştiinţifice publicate în limbi de circulaţie internaţională, in extenso, în volume / CD-uri ale
unor conferinţe ştiinţifice internaţionale cu editori, ISBN şi în edituri internaţionale, inclusiv
indexate în BDI (nu sunt luate în considerare rezumatele)
nr.
Titlul

Autorii

lucrării

lucrării

Denumire
conferinţă
(volum)

An,
paginile de
început şi
de sfârşit

Editura

Editor

ISBN

Baza
de date

Nr. autori
din
UC/nr.
total de
autori

f. Lucrări ştiinţifice (inclusiv rezumate) publicate în limbi de circulaţie internaţională în volume /
CD-uri ale unor conferinţe ştiinţifice internaţionale cu editori, neindexate în BDI
nr.
Titlul
lucrării

Autorii
lucrării

Denumire
conferinţă
(volum)

An, paginile
de început
şi de sfârşit

Editura

Editor

Nr. autori din
UC/nr. total
de autori

Punctaj

g. Lucrări ştiinţifice publicate în volume / CD-uri ale unor conferinţe ştiinţifice naţionale cu editori
(nu se iau în considerare rezumatele)
nr.
Titlul
lucrării

Autorii
lucrării

Denumire
conferinţă
(volum)

An,
paginile de
început şi
de sfârşit

Editura

Editor

Nr. autori
din UC/nr.
total de
autori

Punctaj

h. Cărţi ştiinţifice/capitole publicate în edituri internaţionale recunoscute (Consiliul Cercetării
Ştiinţifice va publica o listă a acestor edituri)
nr.
Titlul

Autorii

Nr. pagini

Editura

Editor

cărţii/capitolului

Anul

Nr. autori din
UC/nr. total de
autori
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Punctaj

Punctaj

i. Cărţi ştiinţifice/capitole publicate în limbi de circulaţie internaţională, în alte edituri decât cele de la
punctul h.
nr.
Titlul carţii/
capitol

Autorii

Nr.
pagini

Editura

Editor

Anul

Nr. autori din
UC/nr. total
de autori

Punctaj

j. Cărţi ştiinţifice/capitole publicate în limba română în edituri recunoscute CNCSIS.
nr.
Titlul
cărţii/capitol

Autorii

Nr.
pagini

Editura

Editor

Anul

Nr. autori din
UC/nr. total
de autori

k. Invenţii / Brevete
Titlul

Punctaj

nr.
Date identificare

Autorii

Anul

Nr. autori din
UC/nr. total de
autori

Punctaj

Nr. autori din UC /
nr. total de autori

Punctaj

l. Produse ştiinţifice omologate şi / sau valorificate
nr.
Denumire

Date identificare

Autorii

Anul

6. Proiecte de cercetare internaţionale / naţionale derulate în ultimii 5 ani sau în curs de
desfăşurare
a. Granturi/proiecte de cercetare câştigate prin competiţii internaţionale de către UC
Titlul
grantului/
proiectului

Date de
identificare
(beneficiari)

Director
(nume,
prenume)

Durata

Poziţia UC
Coordonator/
colaborator

Valoarea
grantului (fără valoarea
aferentă partenerilor)
USD/EUR

Punctaj

b) Granturi/proiecte de cercetare câştigate de UC prin competiţii naţionale
Titlul
grantului/
proiectului

Date de
identificare
(beneficiari)

Director
(nume,
prenume)

Durata

Poziţia UC
Coordonator/
colaborator

c) Contracte de cercetare cu mediul socio-economic
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Valoarea
grantului (fără valoarea
aferentă partenerilor)
RON

Punctaj

Titlul
contractului

Date de
identificare
(beneficiari)

Director
(nume,
prenume)

Durata

Poziţia UC
Coordonator/
colaborator

Valoarea contractului
(fără valoarea aferentă
partenerilor)
RON

Punctaj

7. Recunoaşterea prestigiului ştiinţific (se ataşează în copie documentele doveditoare)
a. Conducere de doctorat (teze finalizate ), în ultimii 5 ani
Nume şi
prenume
conducător

Nume şi
prenume
doctorand

Titlul tezei

Conducere de
doctorat
naţională

Punctaj

Cotutelă
internaţională
(universitatea)

Punctaj

b. Referent în comisii de doctorat naționale/internaţionale, în ultimii 5 ani
Nume şi prenume
referent

Nume şi
prenume
doctorand

Universitatea

Nume şi prenume
conducător ştiinţific

Data

Punctaj

c. Membru în colective de redacţie ale unor reviste ştiinţifice recunoscute, în ultimii 5 ani
Nume şi prenume

Reviste naţionale

Punctaj

Reviste internaţionale

Punctaj

d. Referent atestat al unor reviste ştiinţifice cotate ISI sau indexate în BDI, în ultimii 5 ani
Nume şi prenume

Reviste cotate ISI

Punctaj

Reviste indexate în BDI

Punctaj

Expert naţional

Punctaj

Expert internaţional

Punctaj

Punctaj

Premii internaţionale

Punctaj

Număr de pagini

Punctaj

e. Expert ştiinţific atestat
Nume şi prenume

f. Premii acordate pentru întreaga activitate
Nume şi prenume

Premii naţionale

g. Editări de volume ştiinţifice, în ultimii 5 ani
Nume şi prenume

Titlul volumului

Editura

Anul

8. Contribuţii semnificative la dezvoltarea cunoaşterii ştiinţifice. Se ataşează, în copie, cele mai
importante 5 lucrări / articole (citate şi/sau recenzate – se va indica sursa), reprezentative pentru
contribuţiile la cunoaşterea ştiinţifică, din domeniul unităţii de cercetare, realizate în ultimii 5 ani.
9. Program de pregătire postuniversitară organizate de UC în aria de competenţă declarată.
B.

Parte liberă (maxim 1-2 pagini)
Subiecte ce pot fi abordate
 Realizări deosebite ale UC nemenţionate anterior
 Poze reprezentative (1-2)
C. Politica de dezvoltare viitoare a UC
Notă: În formular sunt marcate cu gri criteriile specifice UAB, celelalte criterii fiind specifice
evaluării CNCSIS
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