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Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice de
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I. Condiţii legale în vederea înscrierii candidaţilor la concursul pentru ocuparea
posturilor didactice de asistent universitar şi de lector universitar:

Asistent universitar
- Deţinerea diplomei de licenţă în domeniul
ştiinţelor socio-umane
- Deţinerea diplomei de doctor în domeniul
ştiinţelor socio-umane

Lector universitar
- Deţinerea diplomei de licenţă
domeniul ştiinţelor socio-umane
- Deţinerea diplomei de doctor
domeniul ştiinţelor socio-umane
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II. Standarde minimale în vederea înscrierii candidaţilor la concursul pentru ocuparea
posturilor didactice de asistent universitar şi de lector universitar:

Asistent universitar
- Un articol publicat într-o revistă CNCSIS
/ CNCS (categoria B sau B+) ori într-una
editată în străinătate sau un studiu publicat
într-un volum colectiv (apărut la o editură
recunoscută CNCSIS / CNCS ori la o
editură din străinătate)

Lector universitar
- Trei articole publicate în reviste CNCSIS
/ CNCS (categoria B sau B+) ori în reviste
din străinătate sau trei studii publicate în
volume colective (apărute la edituri
recunoscute CNCSIS / CNCS ori la edituri
din străinătate) sau o carte de autor
publicată la o editură recunoscută CNCSIS
/ CNCS
- Participare cu comunicare la o conferinţă - Participare cu comunicări la două
naţională sau internaţională în ultimii trei conferinţe naţionale sau internaţionale în
ani
ultimii trei ani
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III. Criterii de evaluare:
A. Asistent universitar:
1. Prima notă (notarea se va face de la 1 la 10) va fi acordată pe baza evaluării
punctajului obţinut în conformitate cu datele din anexa 1 şi din anexa 2. Un candidat la
postul de asistent universitar trebuie să aibă un total de minim 20 de puncte (15
puncte în conformitate cu datele din anexa 1 şi 5 puncte în conformitate cu datele
din anexa 2; toate detaliile cu privire la acest punctaj vor fi completate de fiecare
candidat pe o fișă de autoevaluare al cărei formular se găsește pe site-ul
concursului). Trei sferturi din notă va fi acordată pentru îndeplinirea punctajului potrivit
anexei 1, iar un sfert pentru îndeplinirea punctajului potrivit anexei 2. În cazul în care
punctajul porivit anexei 1 va fi depăşit de unul sau mai mulţi candidaţi, acela care va
avea punctajul cel mai mare va primi maximul de 7,5 din această primă notă, iar notarea
celorlalţi se va face în raport cu acesta. La fel se procedează şi în cazul punctajului
obţinut potrivit anexei 2.
2. A doua notă este acordată pe baza evaluării calitative a contribuţiei ştiinţifice.
Fiecare membru al comisiei va acorda note de la 1 la 10, după care se va calcula media
aritmetică.
3. A treia notă este acordată pe baza evaluării activităţii didactice în cadrul
seminarului, a redactării şi includerii la dosarul de concurs a fişei de disciplină pentru
unul dintre seminariile din norma de concurs. Fiecare membru al comisiei va acorda note
de la 1 la 10, după care se va calcula media aritmetică.
4. A patra notă este acordată pe baza evaluării lucrării scrise din tematica postului
ce este scos la concurs. Fiecare membru al comisiei va acorda note de la 1 la 10, după
care se va calcula media aritmetică.
Nota finală care va stabili ierarhia candidaţilor se obţine din media
aritmetică a celor patru note.
B. Lector universitar:
1. Prima notă (notarea se va face de la 1 la 10) va fi acordată pe baza evaluării
punctajului obţinut în conformitate cu datele din anexa 1 şi din anexa 2. Un candidat la
postul de lector universitar trebuie să aibă un total de minim 40 de puncte (30 de
puncte în conformitate cu datele din anexa 1 şi 10 puncte în conformitate cu datele
din anexa 2; toate detaliile cu privire la acest punctaj vor fi completate de fiecare
candidat pe o fișă de autoevaluare al cărei formular se găsește pe site-ul
concursului). Trei sferturi din notă va fi acordată pentru îndeplinirea punctajului potrivit
anexei 1, iar un sfert pentru îndeplinirea punctajului potrivit anexei 2. În cazul în care
punctajul porivit anexei 1 va fi depăşit de unul sau mai mulţi candidaţi, acela care va
avea punctajul cel mai mare va primi maximul de 7,5 din această primă notă, iar notarea
celorlalţi se va face în raport cu acesta. La fel se procedează şi în cazul punctajului
obţinut potrivit anexei 2.
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2. A doua notă este acordată pe baza evaluării calitative a contribuţiei ştiinţifice.
Fiecare membru al comisiei va acorda note de la 1 la 10, după care se va calcula media
aritmetică.
3. A treia notă este acordată pe baza evaluării prelegerii publice susţinute, a
redactării şi includerii la dosarul de concurs a fişei de disciplină pentru unul dintre
cursurile înscrise în norma de concurs. Fiecare membru al comisiei va acorda note de la 1
la 10, după care se va calcula media aritmetică.
Nota finală care va stabili ierarhia candidaţilor se obţine din media
aritmetică a celor trei note.
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