FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

PLAN OPERAȚIONAL PRIVIND DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII DE CERCETARE
ȘTIINȚIFICĂ – „SPRE O CULTURĂ A CALITĂȚII”
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi face parte din Sistemul naţional de
cercetare-dezvoltare, ca instituţie de învăţământ acreditată pentru cercetare ştiinţifică.
Conform „Regulamentului cercetării științifice”, din cadrul UAIC, art. 1.1. „Cercetarea ştiinţifică
este o componentă fundamentală a activităţii personalului academic din Universitate. Aceasta
are o pondere importantă în cadrul activităţilor academice şi are un rol determinant în
aprecierea performanţei profesionale şi a prestigiului personalului academic”.
În acest sens, personalul didactic și de cercetare, titular și asociat, din cadrul Facultății
de Teologie Ortodoxă „D. Stăniloae” este preocupat de îndeplinirea standardelor și indicatorilor
de performanță, specifici instituțiilor de învățământ care desfășoară cercetare științifică
avansată, pentru domeniul „Teologie”.
În cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași,
funcționează următoarele centre de cercetare: Centrul de Cercetare în Teologie Ortodoxă
„Filaret Scriban”, în subordinea căruia funcţionează următoarele programe de cercetare: Cercul
de cercetare biblică „Pr.Prof. Vasile Gheorghiu”, Cercul de Istoria și filosofia religiilor
„Mitropolit Irineu Mihălcescu”, Cercul de Istorie Bisericească „Arhiereu Narcis Creţulescu”,
Cercul de Spiritualitate Ortodoxă „Pr.Prof. Dumitru Stăniloae”, Cercul de cercetare Artă sacră
„Sf. Evanghelist Luca”, Programul de cercetare BIBLIA.
Departamentul de cercetare funcționează cu o un cercetător titular, angajat prin
concurs.
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OBIECTIVE STRATEGICE GENERALE
În anul universitar 2016-2017, Departamentul de Cercetare din cadrul Facultății de
Teologie Ortodoxă „D. Stăniloae” din Iași își propune îmbunătățirea performanțelor științifice,
prin împlinirea mai multor obiective strategice generale și specifice.
I.

Creşterea calităţii cercetării în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă, prin
orientarea acesteia spre îndeplinirea standardelor și indicatorilor de
performanţă, stabiliți de comisiile naționale și cele ale Universității
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

OBIECTIVE ȘI ACTIVITĂȚI SPECIFICE:
I.1. Dezvoltarea cercetării la nivel de departament și facultate, în relaţie directă cu
evoluţia curriculum-ului şi cu nevoile procesului de învăţământ și promovarea cercetării de
vârf, prin abordări interdisciplinare, contracte şi granturi de cercetare.
I.2. Identificarea și stabilirea unor teme strategice de cercetare, cu revelanță pentru
Biserică și învățământul teologic, capabile de a obține finanțare.
I.3. Dezvoltarea cercetării științifice, în special de tip interdisciplinar și în colaborare cu
alte facultăți, centre de cercetare și Școli Doctorale, naționale și internaționale, în baza unor
acorduri, contracte de cercetare, tematici doctorale și masterale, concretizată în publicarea, de
către membrii facultății noastre, a unor lucrări, studii, articole, inovații și invenții în publicații
de prestigiu, din străinătate și din țară, indexate în bazele de date.
I.4. Informarea continuă a cadrelor didactice ale facultăţii privind oportunităţile de
cercetare ştiinţifică, competiția de granturi și proiecte de cercetare.
I.5. Creșterea performanței prin obținerea unor rezultate de excelență, reflectate în
creșterea numărului de articole în publicații indexate ISI/ BDI și a numărului de brevete.
I.6. Întocmirea unor ținte de publicare, în reviste aflate în zona superioară a factorilor de
impact și scorului de influență, pe domenii de specializare/ierarhizare, dar şi în alte publicaţii
periodice indexate în baze de date internaţionale.

Str. Cloşca 9
Iaşi 700066
Secretariat: Tel. 0232 201328; 0232 201102 int. 2424 sau 2423
Fax : 0232 258430, 0332 816723

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

I.7. Monitorizarea îndeplinirii normelor de cercetare din evaluarea anuală a activității
cadrelor didactice.
I.8. Stimularea activității de publicare și aprecierea cadrelor didactice cu performanțe de
cercetare și științifice deosebite.
I.9. Creșterea numărului de manifestări științifice organizate de facultate și
departament.
I.10. Sprijinirea organizării de activități științifice de amploare internațională, printr-o
strânsă colaborare cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” și Mitropolia Moldovei și Bucovinei.
I.11.Susţinerea și încurajarea cercetării științifice performante, în vederea ierarhizării
facultății noastre și domeniului specific acesteia, în primul eșantion al Facultăților de Teologie
din țară.
I.12. Încurajarea participării cadrelor didactice la manifestări științifice teologice de
prestigiu, prin decontarea cheltuielilor, în vederea creșterii vizibilității cadrelor didactice și,
implicit, a prestanței academice a facultății noastre.
I.13. Promovarea programelor de mobilităţi privind cadrele didactice ale facultăţii, îcu
scopul participării la manifestări științifice de prestigiu, din țară, dar mai ales din străinătate,
ale căror rezultate să fie cuantificate în publicarea materialelor susținute în revistele
congresului/conferinței/simpozionului.
I.14. Intensificarea cooperării interne, în cadrul consorțiului „Universitaria”, precum și
internaționale, cu universitățile și facultățile partenere din străinătate, în vederea derulării
unor proiecte de cercetare comune, adaptate problemelor contemporane, specifice domeniului
„Teologie”.
I.15. Inițierea și dezvoltarea unor parteneriate la nivel național și internațional pentru
desfășurarea activității de cercetare în consorții, avându-se în vedere realizarea unor proiecte
de anvergură în domeniul cercetării științifice. Identificarea unor teme interdisciplinare de
interes, capabile să obțină finanțare, în cadrul Universității, al facultății și departamentului.
I.16. Sprijinirea activităţii de cercetare ştiinţifică a masteranzilor şi a studenţilor, prin
intensificarea şi aprofundarea activităţii în cadrul cercurilor de dezbateri ştiinţifice şi
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valorificarea referatelor prezentate în publicaţiile universităţii. Publicarea contribuțiilor celor
mai importante în revista facultății și în revista centrului eparhial - „Teologie și Viață”.
II. Dezvoltarea cercetării în cadrul Școlii Doctorale
OBIECTIVE ȘI ACTIVITĂȚI SPECIFICE:
II.1. Obținerea abilitării de către noi cadre didactice.
II.2. Dezvoltarea conducerii de doctorat în noi culoare ale cercetării teologice, prin
susţinerea abilitării şi acordarea dreptului de îndrumător ştiinţific de doctorat pentru cadrele
didactice cu activitate recunoscută, pe plan național și internațional, ale facultății.
II.3. Inițierea unor acorduri de doctorat în cotutelă și desfășurarea unor stagii doctorale
în universități europene pentru colaborări de cercetare, în vederea alcătuirii tezelor de doctorat
și a unor proiecte comune de cercetare.
II.4. Organizarea bi-anuală a simpozionului internațional al doctoranzilor și, publicarea,
cu acordul îndrumătorului științific, a celor mai valoroase materiale susținute în cadrul acestui
simpozion, în revista „Studia doctoralia”.
II.5. Popularizarea rezultatelor cercetării doctorale, prin inițierea unor proiect de
publicare a tezelor de doctorat susținute și unanim apreciate de către comisia de referenzi.
III.

Îmbunătățirea grilei de evaluare a performanțelor obținute în cercetarea
științifică de către cadrele didactice titulare și asociate ale facultății

În conformitate cu art. 3.3, din Regulamentul activității științifice, din cadrul UAIC,
Departamentul de Cercetare, al Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, își
propune să performeze prin atingerea următoarelor
OBIECTIVE ȘI ACTIVITĂȚI SPECIFICE:
III.1. Mărirea numărului de publicaţii recenzate favorabil de către personalităţi
recunoscute în domeniu.
III.2. Creșterea numărului de citări în literatura de specialitate.
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III.3. Elaborarea de tratate, monografii, cursuri, studii şi articole ştiinţifice.
III.4. Diseminarea rezultatelor în cadrul conferinţelor internaţionale şi publicarea
lucrărilor în volumele acestora.
III.5. Publicarea de articole, proceedings paper, review publicate in reviste cotate ISI.
III.6. Publicarea lucrări ştiinţifice în reviste străine din fluxul principal de publicatii,
indexate BDI.
III.7. Demonstrarea prestigiului profesional prin nominalizarea în colectivele de redacţie
ale unor reviste (cotate ISI sau incluse în baze de date internaţionale) sau în colective editoriale
ale unor edituri recunoscute la nivel naţional (categoria B CNCSIS) şi internaţional; Invitaţii la
conferinţe internaţionale; susţineri de prelegeri în străinătatate.
III.8. Brevete de invenţii şi inovaţii.
În acest sens, și în conformitate cu art. 3.5., din același regulament universitar, facultatea
noastră își propune să evalueze performanțele obținute în cercetare de către cadrele didactice
titulare și asociate, prin:
Participarea la concursuri, promovări, premieri.
Acordarea salariului de merit şi gradaţiei de merit.
Acordarea titlului de profesor emerit și profesor asociat.
Acordarea sprijinului pentru participarea la manifestări ştiinţifice.
Acordarea anului sabatic.
Aprobarea burselor de specializare şi documentare în străinătate.
Promovarea unor principii înalte de etică în cercetarea științifică și de respectare a
drepturilor de autor.

IV.

Implicarea și lărgirea resursei umane

În conformitate cu prevederile Legii 1/2011, care stipuleaza faptul că „norma
universitară este formată din norma didactică și norma de cercetare“, Departamentul de
Cercetare din cadrul Facultății de Teologie „Dumitru Stăniloae” din Iași își propune:
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OBIECTIVE ȘI ACTIVITĂȚI SPECIFICE:
IV.1.Implicarea tuturor cadrelor didactice în activitatea de cercetare de la nivelul
centrelor, departamentelor şi facultăţilor.
IV.2. Dezvoltarea resursei umane implicate în cercetare: tinere cadre didactice și
cercetători, cooperarea cu celelalte cadre didactice din facultate, precum și din alte facultăți, în
vederea desfășurării unei activități de cercetare performante și cu revelanța națională și
internațională.
IV.3. Stabilirea unei politici de dezvoltare și formare a resurselor umane pentru
activitatea de cercetare prin implicarea în activităţile de cercetare a unui număr cât mai mare
de cadre didactice, precum și studenţi, masteranzi și doctoranzi.
IV.4. Sprijinirea tinerilor (cadre didactice, masteranzi, doctoranzi) cercetători pentru
participarea la seminarii internaţionale, workshop-uri, cursuri de specializare.
IV.5. Încurajarea participării cadrelor didactice cu experienţă în cercetare pentru a fi
cooptaţi în calitate de evaluatori în comisiile naţionale şi internaţionale.
IV.6. Sprijinirea încadrării cadrelor didactice cu rezultate ştiinţifice evidente pentru a
accede în organizaţii ştiinţifice de prestigiu.
IV.7. Analizarea posibilității angajării, în perspectivă, a unui/unor noi cercetători
științifici, în cadrul departamentului, în vederea intensificării activității științifice, în cadrul
facultății.

V.

Dezvoltarea bazei materiale și atragerea de noi fonduri

Personalul facultății și al departamentului urmărește:
OBIECTIVE ȘI ACTIVITĂȚI SPECIFICE:
V.1. Atragerea de resurse pentru cercetare prin elaborarea unor granturi eligibile.
V. 2. Încurajarea și spriijnirea cadrelor didactice, a doctoranzilor, masteranzilor și a
studenţilor facultăţii la elaborarea propunerilor de granturi şi contracte de cercetare, în
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scopul atragerii de fonduri care să fi folosite în acord cu strategia de dezvoltare a
facultăţii.
V.3. Creșterea capacității instituționale prin atragerea de fonduri pentru devoltarea
infrastructurii de cercetare.
V. 4. Sporirea fondului de carte al bibliotecii prin achiziţionarea de lucrări şi reviste de
specialitate corespunzător specializărilor existente, care să poată fi accesate de cadrele
didactice, în scopul cercetării științifice și să permită accesul studenţilor, masteranzilor,
doctoranzilor și cadrelor didactice și de cercetare, la cele mai noi şi semnificative
rezultate ale cercetării ştiinţifice în domeniul „Teologie”.
V.5.. Lărgirea accesului cadrelor didactice, de cercetare, precum și a doctoranzilor,
masteranzilor și a studenților, la principalele baze de date internaţionale (ex. EBSCO,
SCOPUS,Thomson Web of Science etc.).

VI.

Valorificarea rezultatelor cercetării, sporirea vizibilității cercetării
producției științifice
Această activitate va fi urmărită prin:

OBIECTIVE ȘI ACTIVITĂȚI SPECIFICE:
VI.1. Diseminarea rezultatelor științifice obținute în revista „Analele Universității
„Alexandru Ioan Cuza”, seria „Teologie” și creșterea valorii studiilor publicate, în vederea
promovării publicației într-o categorie superioară de clasificare.
VI.2. Elaborarea unui program de distribuire a volumelor/cărţilor publicate de
personalul didactic și de cercetare al facultății la biblioteci naționale și internaţionale.
VI.3. Creșterea vizibilității rezultatelor cercetării știintifice pe plan internațional, prin:
participarea în proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale, publicarea de lucrări în reviste
indexate ISI sau BDI, publicarea de lucrări la conferinţe naţionale şi internaţionale de prestigiu,
publicarea de cărţi în edituri naţionale şi internaţionale, participarea în colectivele de redactie
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ale revistelor, aderarea la organizaţii profesionale naţionale şi internaţionale, specifice
domeniului „Teologie”.
VI.4. Participarea la târgurile şi saloanele de carte din ţară, în acord cu UAIC și cu Editura
DOXOLOGIA, a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, în scopul popularizării și difuzării lucrărilor
cadrelor didactice ale facultății.
VI.5. Aprecierea, inclusiv financiară și în limita posibilităților bugetului facultății, a
cadrelor didactice și de cercetare, cu rezultate științifice de excepție.
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ANEXA II – GRILĂ ANUALĂ DE EVALUARE A PERFORMANȚELOR ȘTIINȚIFICE ȘI DE
CERCETARE, OBȚINUTE DE CADRELE DIDACTICE

0

TOTAL punctaj an universitar*

nume si prenume

Total
punctaj
activitate
**

Total
capitol***

I. ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINŢIFICĂ/ARTISTICĂ:
Cărţi ştiinţifice de autor publicate la edituri de prestigiu din străinătate: 100
p. la 100 pagini (doar prima ediţie)
Cărţi știinţifice sau capitole de cărţi publicate într-o limbă de circulaţie
internaţională în edituri recunoscute CNCS în calitate de coautor sau autor
colectiv: 60 p. la 100 de pagini/număr de autori (doar prima ediţie)
Cărţi știinţifice sau capitole de cărţi publicate într-o limbă de circulaţie
internaţională în alte edituri, neacreditate CNCS în calitate de coautor sau
autor colectiv: 40 p. la 100 de pagini/număr de autori (doar prima ediţie)
Cărţi ştiinţifice sau capitole de cărţi publicate în edituri recunoscute CNCS în
calitate de autor, coautor sau autor colectiv: 50 p. la 100 de pagini/număr de
autori (doar prima ediţie)
Cărţi ştiinţifice publicate în alte edituri, neacreditate CNCS în calitate de autor,
coautor sau autor colectiv: 30 p. la 100 de pagini/număr de autori (doar prima
ediţie)
Editarea de volume, albume, cataloage artistice, traduceri și antologii:
în străinătate: 50 p. la 100 pagini/număr autori
în ţară: 30 p. la 100 pag/număr autori
Studii știinţifice publicate in extenso în reviste cotate ISI:
- în străinătate: reviste ISI cu FI si SRI: 60p; cu FI si fără SRI: 50p.; fără FI si SRI,
ISI Proceedings: 40 p.;
- în țară: reviste ISI cu FI si SRI: 50p, cu FI si fără SRI: 40p.; fără FI si SRI, ISI
Proceedings: 30 p.
Studii știinţifice publicate in extenso în reviste clasificate CNCS B+ sau BDI: 30
p./număr autori
Studii știinţifice publicate in extenso în reviste clasificate CNCS B si C: 15
p./număr autori
Studii știinţifice publicate in extenso în volume colective ale conferinţelor,
dicţionare și enciclopedii:
în străinătate: 20 p./număr autori
în ţară: 15 p./număr autori
Studii știinţifice publicate in extenso în reviste de specialitate neclasificate și
necotate, recunoscute CNCS(CNATDCU)
în străinătate: 15 p./număr autori
în ţară: 10 p./număr autori
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Articole știinţifice publicate în reviste neclasificate, recunoscute CNCS:
în străinătate: 10 p./număr autori
în ţară: 5 p./număr autori
Contracte de cercetare știinţifică / artistică derulate prin Universitate:
internaţionale: director: 100p. la 100.000 euro; membru: 100p. la 100.000 euro /
nr. membri
naţionale: director: 50p. la 500.000 lei; membru: 50p. la 500.000 lei / nr. membri
proiecte din fonduri structurale: coordonator: 20p. la 500.000 euro x valoarea
proiectului; membru: 10p. la 500.000 euro x valoarea proiectului
Contracte de cercetare știinţifică / artistică derulate prin instituţiile
bisericeşti:
internaţionale: director: 50p. la 100.000 euro; membru: 50p. la 100.000 euro /
nr. membri
naţionale: director: 25p. la 500.000 lei; membru: 25p. la 500.000 lei / nr. membri
Brevete:
internaţionale: 100 p./număr autori
naţionale: 30 p./număr autori
Citări și recenzii ale creaţiei de autor:
în străinătate: în reviste de specialitate/ enciclopedii/ volume omagiale /
cataloage: cu factor de impact: 20x factor de impact/număr autori;
fără factor de impact: 10 puncte/număr autori
în ţară: în reviste de specialitate/ enciclopedii/ volume omagiale / cataloage: cu
factor de impact: 10x factor de impact/număr autori;
fără factor de impact: 5 puncte/număr autori
în alte studii, articole de specialitate, afişe, postere: 2 puncte/număr autori
Lucrări susţinute la congrese şi conferinţe internaţionale de prestigiu:
în străinătate: 25 p. pentru fiecare activitate
în ţară: 10 p. pentru fiecare activitate
Comunicări/Participări la manifestări știinţifice,artistice:
internaţionale: 10 p.
naţionale: 5 p.
Cadru didactic invitat la universităţi de prestigiu:
în străinătate: 25 p. pentru fiecare activitate
în ţară: 10 p. pentru fiecare activitate
Lucrări de conservare-restaurare/ lucrări de artă complexe: 25 p.
Expoziţii personale:
în ţară 60 p.
în străinătate 100 p.
Expoziţii colective:
în ţară 15 p.
în străinătate 45 p.
Îndrumarea, coordonarea de activitate expoziţională studențească – 10 p.
Concepere și realizare de material publicitar, informativ, etc. (afișe, postere,
benere, pliante, diplome, etc) - 3 p.
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Premii obţinute de ansamblul coral:
în străinătate: 100 p.
în ţară: 60 p.
Participare ansamblu coral:
în străinătate: 25 p. pentru fiecare activitate
în ţară: 10 p. pentru fiecare activitate
Articole în presa bisericească: 2 p.

II. ACTIVITATEA DIDACTICĂ:
Publicarea de tratate și manuale universitare: 30p. la 100 pagini / nr. autori
Elaborare materiale suport de curs, seminar, lucrări practice, programe
analitice: 10 p. pentru fiecare activitate x nr. discipline. 10p
Organizare aplicaţii/practică de teren/laborator:10 p. pentru fiecare activitate
Comisii profesionale :
Comisii de ABILITARE: presedinte: 15p.; membru: 10p.
Comisii de acordare a titlului de doctor: preşedinte: 5p; referent principal: 10 p.;
membru : 5 p.; membru în comisia de îndrumare: 5 p. (pentru fiecare comisie)
Comisii Bacalaureat : 10 p.
Comisii Atestare profesională : 5 p.
Comisii de acordarea gradelor didactice în învăţământul preuniversitar / grad I
in preotie: 3p. pentru calitatea de președinte; 5 p. pentru coordonatorul știinţific
(pentru fiecare comisie)
Îndrumare lucrări disertaţie: 3p. pentru fiecare lucrare îndrumată, în
conformitate cu numărul de lucrări aprobate, prin hotărârea Consiliului
facultăţii:
Îndrumare lucrări de licenţă: 2p. pentru fiecare lucrare îndrumată, în
conformitate cu numărul de lucrări aprobate, prin hotărârea Consiliului
facultăţii:
Îndrumarea cercurilor știinţifice /artistice/ansamblu coral: 10 p.
Îndrumarea lucrărilor de obținere a gradului I în preoție : 5 p. pentru fiecare
lucrare îndrumată
Cursuri de promovare și definitivat în preoţie: 5 p.
Îndrumarea studenţilor (tutoriat) pentru alegerea rutei profesionale în
cadrul sistemului de credite transferabile : 5p.
Practică pedagogică și de specialitate: 5p.
Organizarea și coordonarea practicii liturgice: 10 p.
Îndrumare lucrări practice de licenţă: 5p. pentru fiecare lucrare îndrumată
Participare la comisii de restaurare: 5 p. pentru fiecare comisie
Tabere de creaţie: 5p.
Excursii de studiu: 5p.
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III. ACTIVITATEA INSTITUŢIONALĂ ŞI MANAGEMENT UNIVERSITAR:
Elaborare planuri de învăţământ (licenţă/master/doctorat), state de funcţii:
15 p. pentru fiecare activitate
Organizarea de manifestări știinţifice,artistice:
internaţionale: coordonator: 15 p.; membru: 5p. (pentru fiecare activitate)
naţionale: coordonator: 10 p.; membru: 3p. (pentru fiecare activitate)
Membru în comisii de promovare, evaluare şi examinare:
Membru în comisii internaţionale: 15 p. pe comisie
Membru în comisii naţionale: 10 p. pe comisie
Membru comisie doctorat (admitere, examene și referate): 5 p. pentru fiecare
activitate
Membru comisie de admitere facultate: 5 puncte
Participare la activităţi de promovare a facultăţii:
în ţară: 5 p.
în străinătate: 10 p.
Efectuarea unor activităţi didactice ,artistice şi liturgice neretribuite: 5 p.
pentru fiecare activitate
Management universitar:
Rector: 50 p.
Prorector: 45 p.
Decan: 40 p.
Prodecan: 35 p.
Director Şcoală Doctorală: 35 p.
Director Departament: 30 p.
Membru în Senatul, Consiliul de Administraţie al Universităţii: 10 p.
Membru în Biroul Şcolii Doctorale: 5 p.
Membru în Consiliul facultăţii: 5 p.
Membru în Biroul Departamentului: 5 p.
Membru în Comisia de asigurare a calităţii: 5 p.
Director de centru de cercetare acreditat CNCS: 25 p.
Membru în echipa unui centru de cercetare acreditat CNCS: 10 p.
Membru în colectivul de realizare a dosarului de acreditare/autorizare a unui
program de studii (licenţă, masterat): 15 p. pentru fiecare activitate
Iniţierea, coordonarea sau participarea la programe de cooperare
internaţională (TEMPUS, SOCRATES, COPERNICUS etc.) : 30 p.
Elaborare orar: 15 p.
Organizarea unor activităţi studenţeşti (cercuri ştiinţifice / artistice studenţeşti,
seminarii ştiinţifice/artistice, ansamblu corale,
manifestări expoziţionaleconcursuri şi workshop-uri): 10 p.
Administrator site web facultate: 10 p.
Activităţi misionar-culturale:
emisiuni T.V. - la posturi centrale : 5 p.
la posturi locale : 3 p.
emisiuni radio - la post central : 3 p.
la post local : 2 p.

Str. Cloşca 9
Iaşi 700066
Secretariat: Tel. 0232 201328; 0232 201102 int. 2424 sau 2423
Fax : 0232 258430, 0332 816723

0

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Participare la activităţi de evaluare și expertiză:
redactor șef la revistă recunoscută CNCS, tip ISI, B+, B, C: 20 p.
redactor șef la alte reviste naţionale: 10 p.
membru în comitetul știinţific sau comitetul de redacţie al unor reviste
recunoscută CNCS, tip ISI, A, B+, B, C: 10 p.
membru în comitetul știinţific sau comitetul de redacţie al altor reviste naţionale:
5 p.
expert evaluator pentru programe de cercetare naţională: 20 p.
expert evaluator ARACIS, CNATDCU: 20 p.
manifestări știinţifice / artistice internaţionale, organizate în străinătate:
coordonator: 15 p.; membru: 5p.
manifestări știinţifice / artistice internaţionale, organizate în ţară: coordonator:
10 p.; membru: 3p.
manifestări știinţifice / artistice naţionale: coordonator: 3 p.; membru: 2p.
Editor/membru în Editorial Board & Advisory Board, reviste Web of Science:
editor: 20 p.
membru: 15 p.
Editor/membru în reviste internaţionale:
editor: 15 p.
membru: 10 p.
Editor/membru în reviste naţionale:
editor: 10 p.
membru: 5 p.
Anale şi reviste UAIC: editor: 15 p.; membru: 10 p.
Referent carte știinţifică:
în străinătate: 20 p.
în ţară: 5 p.
Recunoașterea prestigiului profesional:
Distincţie/premiu pentru contribuţiile profesionale/știinţifice/ artistice,
acordată de Academia Română, alte academii sau instituţii știinţifice din
străinătate: 50 p.
Distincţie/premiu pentru contribuţiile profesionale/știinţifice/ artistice,
acordată de MECT, instituţii publice centrale, din România: 30 p.
Distincţie/premiu pentru contribuţiile profesionale/știinţifice/ artistice,
acordată de alte instituţii publice regionale sau locale din România: 20 p.
Membru al Academiei Române sau al altor academii naţionale ale altor ţări: 50 p.
Membru corespondent al Academiei Române sau al altor academii naţionale ale
altor ţări: 30 p.
Membru al unei organizaţii știinţifice / artistice internaţionale: 20 p. pentru
fiecare
Membru al unei organizaţii știinţifice / artistice naţionale: 10 p. pentru fiecare
Distincţie / premiu obţinut de student îndrumat/coordonat: internaţional:
5p.; naţional: 3 p. (de student)

IV. EVALUARE DIN PARTEA STUDENŢILOR:

Str. Cloşca 9
Iaşi 700066
Secretariat: Tel. 0232 201328; 0232 201102 int. 2424 sau 2423
Fax : 0232 258430, 0332 816723

