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FIŞA DE VERIFICARE 

A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR DE PREZENTARE LA CONCURS 

Pentru postul de Lector Universitar 

 

I. Deţinerea titlului de doctor 

 

- Domeniul de doctorat: Filologie 

- Universitatea care a acordat titlul de doctor: Universitatea “Babeş-Bolyai”,Cluj-Napoca 

- Anul obținerii titlului de doctor: 2021 

- Titlul tezei de doctorat: A Multicultural World in Flux: Geographies of Identity with Zadie 

Smith / O lume multiculturală în mișcare: geografii ale identității la Zadie Smith 

- Diploma de doctor: Seria J Nr. 0045370  

 

II. Îndeplinirea standardelor minimale naţionale/proprii de ocupare a postului 

 

Criteriul 

de 

evaluare 

Indicatori de performanţǎ 
Punctaj 

candidat 

I 

1. Curs (manual) universitar publicat cu ISBN (pentru 20 de pagini)   
2. Culegere, îndrumar, caiet de seminar etc. publicate cu ISBN (pentru 

20 de pagini) 
 

3. Activitate în calitate de formator în cadrul unui program de 

dezvoltare a resurselor umane 
 

4. Cursuri, manuale, îndrumare, culegeri de probleme, caiete de 

seminar, scenarii/ exerciții/ aplicații practice (pentru 20 de pagini) 

publicate la o editură recunoscută în domeniul disciplinelor de 

concurs 

6,66 

5. Formator în cadrul unui program de dezvoltare a resurselor 

umane 
 

TOTAL I 6,66 

II 

1. Carte (monografie, tratat) cu ISBN publicată într-o editură din 
străinătate (pentru 20 de pagini) 

 

2. Carte (monografie, tratat), cu ISBN, publicată într-o 
editură din ţară (pt. 20 de pagini) 

 

3. Articol publicat într-o revistă cotată ISI  

4. Articol publicat într-o revistă indexată în baze de date 
internaţionale 

2,00 

5. Articol, studiu publicate într-un volum indexat ISI al unei manifestări 

ştiinţifice internaţionale (sesiune de comunicări, conferinţă) 
 

6. Articol, studiu publicate într-un volum (cu ISSN sau ISBN) 
al unei manifestări ştiinţifice 
internaționale (sesiune de comunicări, conferinţă, workshop 
etc.) cu indexare în BDI 

0,25 
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7. Citări conform profilului Google Scholar în reviste/volume ale 

conferințelor cotate ISI și/sau indexate BDI, în cărți cu ISBN (nu se iau în 
considerare autocitările) 

 

8. Brevet de invenție   

9. Premii 

științifice 

acordate 

de instituții și universități de prestigiu din 

străinătate 
 

de Academia Română  

de MENCS, CNCS, universități din țară etc.  

de alte instituții naționale   

TOTAL II 2,25 

TOTAL 8,91 

 

Confirm că datele mai sus-menționate sunt reale și se referă la propria mea 

activitate profesională și științifică. 

 

 

Data: 22.06.2021.       Dr. Alina-Elena Oneț 

                     

  


