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Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

Facultatea de Matematică şi Informatică 

 
Standardele minimale specific UBB pentru inscrierea la concursul de ocupare a posturilor           

didactice din domeniul Matematică de la Facultatea de Matematică şi Informatică 

 

1.  Pentru funcţiile de conferenţiar universitar  sunt necesare cumulativ: 

a) articole ştiinţifice: 

 îndeplinirea standardelor minimale de la nivel naţional; 

 publicarea* în calitate de autor sau co-autor a minim 8 articole ştiinţifice indexate ȋn baza 

de date Web of Science Thomson-Reuters şi publicate în reviste cu factor de impact din 

domenii ale Matematicii, din care minim 3 articole** în reviste aflate ȋn una din 

quartilele Q1 sau Q2 de la Web of Science sau având scor relativ de influenţă mai mare 

sau egal ca 1;  

b) o monografie ştiinţifică pe domenii ale Matematicii publicată în calitate de autor sau co-autor***;  

c) vizibilitatea internaţională prin citări: 

 îndeplinirea standardelor minimale de la nivel naţional; 

 minim 10 citări ale publicaţiilor proprii (fără considerarea autocitărilor) în articole 

indexate Web of Science Thomson-Reuters în cel puţin 3 reviste (cu factor de impact*) 

diferite din străinătate. In plus, candidatul trebuie să fie citat de cel puţin 3 autori cu 

afiliere la  instituţii de învaţământ superior sau de cercetare din afara României. 

2.  Pentru funcţiile de profesor universitar sunt necesare cumulativ: 

a) articole ştiinţifice: 

 îndeplinirea standardelor minimale de la nivel naţional; 

 publicarea* în calitate de autor sau co-autor a minim 15 articole ştiinţifice indexate  ȋn 

baza de date Web of Science Thomson-Reuters şi publicate în reviste cu factor de impact 

din domenii ale Matematicii, din  care minim 5 articole** în reviste aflate ȋn quartilele 

Q1 sau Q2 de la Web of Science sau având scor relativ de influenţă mai mare sau egal ca 

1;  

d) b) minim două cărţi pe domenii ale Matematicii publicate în calitate de autor sau co-autor***, din 

care minim una trebuie să fie monografie ştiinţifică. Cel puţin o carte din cele publicate trebuie să fie 

ȋntr-o limbă de circulaţie internaţională;  

c) vizibilitatea internaţională prin citări: 

 îndeplinirea standardelor minimale de la nivel naţional; 

 minim 20 citări ale publicaţiilor proprii (fără considerarea autocitărilor) în articole 

indexate Web of Science Thomson-Reuters în cel puţin 5 reviste (cu factor de impact*) 

diferite din străinătate. In plus, candidatul trebuie să fie citat de cel puţin 5 autori cu 

afiliere la  instituţii de învaţământ superior sau de cercetare din afara României. 

Notă.  

* In realizarea criteriilor, se vor lua ȋn considerare articolele apărute (print sau on-line), ceea ce 

ȋnseamnă articolele care au volum, număr şi numărul paginilor şi/sau un identificator digital (DOI) şi/sau 

apărute on-line pe site-ul revistei, conform standardelor internaţionale. 

 

** Se pot lua ȋn calcul oricare din quartilele Q1, Q2 şi/sau scorul relativ de influenţă din ultimele cinci 

ediţii publicate de Thomson-Reuters sau UEFISCDI. 

*** Se vor lua în considerare cărţile publicate cu ISBN. 


