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STANDARDELE FACULTĂȚII DE INGINERIE
PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE
PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
I. Pentru ocuparea posturilor de conferenţiar şi de profesor, candidaţii trebuie să
îndeplinească standardele minimale naţionale de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei
didactice, stabilite de CNADTCU, prin Ordin al ministrului.
II. Pentru ocuparea posturilor de şef lucrări, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii:
1. Să existe concordanţă între diploma de licenţă/master şi structura disciplinelor din norma
de concurs;
2. Să obţină un punctaj minim de 80p la proba de evaluare a activităţii, pe baza dosarului de
concurs.

III. Pentru ocuparea posturilor de asistent, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii:
1. Să existe concordanţă între diploma de licenţă/master şi structura disciplinelor din norma
de concurs;
2. Să obţină un punctaj minim de 60p la proba de evaluare a activităţii, pe baza dosarului
de concurs.
Punctaje de evaluare a dosarului pentru ocuparea posturilor de şef lucrări şi de asistent:
Nr. crt.
Standard
Punctaj
Publicații științifice (max. 80p.)
a) ISI (în reviste cu factor de impact sau volumele
20p./art.
1
conferințelor indexate ISI)
b) În reviste indexate BDI sau la conferințe
10p./art.
internaționale
c) În reviste neindexate sau la conferințe naționale
5p./art.
2
Director/membru contract de cercetare (max. 7p.)
7p – director
4p – membru
3
Publicații didactice (prim/unic autor, coautor) max. 8p.
8p – prim/unic autor
4p – coautor
4
Diploma de doctor (max 5p)
5p – în domeniul
postului
3p – în domenii conexe
Criteriile specifice Facultăţii de Inginerie au fost aprobate de Consiliul facultăţii în data de 24
septembrie 2018 și de Consiliul de administrație prin HCA 58 din 2 octombrie 2018 şi se aplică
începând cu anul universitar 2018-2019.
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